
Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato: Den 7.-8. oktober 2017 
Sted: Dyreborg Kro, Fyn 
Deltagere: 
 
Afbud: 
Referent: 

Dorte, Tove, Mette, Hans Henrik, Jens, Leyla, Christian, Katinka, Tobias 
og Lia Sofia 
Jens 
Lia Sofia 

 

 

Til årsmødet den 17. september blev der valgt en ny bestyrelse, og for at vi kan lære hinanden bedre 

at kende og komme godt i gang med vores samarbejde, har vi været på weekendseminar på Fyn. Det 

har været en rigtig hyggelig weekend i det store karismatiske hus Dyreborg Kro. 

Link til hilsen. 

Referat fra bestyrelsesmøde 
1. Kommunalbestyrelser i storkredsen 

Handling: 

Jf. Storkreds Københavns vedtægter §6 stk. 3 Storkredsen skal koordinere indsatsen i storkredsen 

forud for og i forbindelse med valg. Her i blandt valg til kommunalbestyrelser. 

Diskussion: 

Storkredsen kan eventuelt invitere kommuneforeningerne til et møde for at snakke om dette.  

 

2. Vedtægtsændringsforslag 

Handling: 

Storkredsforeningens bestyrelse - §10 stk. 1 Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen 

bestående af mindst 5 op til 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. 

Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet. 

Stk. 2 Der skal vælges minimum 3 kvinder og 3 mænd. 

Beslutning: 

Stk. 1 og stk. 2 stemmer ikke overens. Dette skal rettes til næste årsmøde. 

 

3. Vedtægtsændring 

Handling: 

Storkredsforeningens bestyrelse - §10 stk. 7 I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er 

forpersonens stemme afgørende. Dette kan blive et problem, hvis der er en bestyrelse med to 

forpersoner. 

Beslutning: 

Der tages kontakt til vedtægtsudvalget. 

 

4. Økonomi 

Handling: 

Der er nogle aftaler, som er dyre og bestyrelsen mener, at noget af det kan gøres billigere. 

Beslutning: 

Dette undersøges nærmere. 

 

 

https://dialog.alternativet.dk/t/hilsen-fra-bestyrelsen-weekendseminar/6792
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5. Aktivistansvarlig 

Handling: 

Storkreds København bruger aktivister i forskellige sammenhænge, f.eks ved kommunikation og 

afholdelse af årsmøder. 

Beslutning: 

Dorte er valgt som frivilligansvarlig. 

 

6. Kommunikationsansvarlige 

Handling: 

Storkreds København har forskellige kommunikationsopgaver; nyhedsbrev, Facebook og 

hjemmeside.  

Beslutning 

Leyla og Tobias er valgt som kommunikationsansvarlige. 

 

7. Personklagesag 

Handling: 

Storkreds København har modtaget en personklage og denne har været drøftet. Vi er i dialog med 

Hovedbestyrelsen og tager kontakt til Konfliktmæglingsrådet. 

 

8. KV17/RV17 fest 

Handling: 

For at fejre de kandidater der er blevet valgt ind, og hygge med dem der ikke er blevet valgt, 

overvejer vi at afholde et arrangement på valgdagen/aftenen. 

Beslutning: 

Dette drøftes med RV17 kandidaterne den 24. oktober. 

 

9. Vision og kommunikation 

Beslutning 

Vi skal skrive en vision om Storkreds Københavns arbejde. Dette bliver diskuteret på et senere 

bestyrelsesmøde. 

 

10. Åbent bestyrelsesmøde 

Beslutning: 

Der afholdes åbent bestyrelsesmøde den 7. november kl. 17:00-18:00. Her kan medlemmer og 

nysgerrige borgere deltage, stille spørgsmål og blive klogere på storkredsens arbejde. 

 

11. Møde med FT-kandidaterne 

Handling: 

FT-kandidaterne har givet udtryk for, at de gerne vil mødes med kandidatudvalget og det er ikke 

lykkedes endnu. Derfor vil bestyrelsen gerne invitere til et møde.  

Beslutning: 

Mødet afholdes i december. 
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Datoer for de næste 

møder 

- Den 24. oktober kl. 17:00 - 21:00, (RV7 møde) 

- Den 7. november kl. 17:00 - 18:00, Åbent 

bestyrelsesmøde i Store Å. Kl. 18:00 - 20:00, 

lukket bestyrelsesmøde i Empati 

- Den 5. december kl. 17:00 - 19:00, 

Gennemsigtighed.  

- Den 19. december kl. 17:00 - 19:00, 

Gennemsigtighed. 

- Den 2. januar kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

- Den 16. januar kl. 17:00 - 19:00, 

Gennemsigtighed. 

- Den 30. januar kl. 17:00 - 19:00, 

Gennemsigtighed. 

 

 


