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Referat – fællesmøde    
- for bydelsforeningerne med kommuneforeningen som vært. 

 
Tilstede 
 
Værter 
Ulla Berghagen, Rikke Schlosser og Martin Boserup* 
 
Fremmødte 
Valby Tim Feveile  (Forperson) 
Valby   Ida Alsing  
Valby   Lasse Nielsen   
Nørrebro   Johnny Westh  (Kasserer) 
Nørrebro   Rasmus Bahnsen  (Næstforperson) 
Nørrebro   Magnus Bjerrum Johansen  
Nørrebro   Theis Liebach Smedegaard   
Østerbro   Oliver Andersen (Næstforperson) 
Østerbro   Karen Krzywkowsk (Kasserer) 
Bispebjerg Nordvest   Luana Strandgaard   
Indre By   Lise Smørum  (Forperson) 
Indre By   Gülsen Fidan   
Vanløse-Brønshøj   Malene Michelsen (Forperson) 
Vanløse-Brønshøj   Vibeke Thygesen (Næstforperson) 
Vanløse-Brønshøj   Finn Matthiesen (Kasserer) 
Amager   Hanne Hilmer (Forperson) 
Amager   Mette Rud Nielsen   
Sydhavnen Vesterbro   Charlotte Torp Møller (Forperson) 

 
*Martin sidder også i Valbys bestyrelse. 
 
Program 
 

1. Ulla bød velkommen og de fremmødte præsenterede sig med navn og bydel samt evt. 
rolle i bestyrelsen. 
 

2. Dernæst blev der bestilt pizza 
 

3. Herefter blev bydelene bedt om at klarlægge nogle af deres udfordringer – det fik de ti 
minutter til lige kort at tale om. Derefter gennem gik vi i plenum udfordringerne. Der 
kom i denne sammenhæng nogle gode dialoger. Martin var tavleskriver. 
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Udfordringer Komme i gang 

Manglende tid pga. megen aktivitet 
Få mobiliseret frivillige 
Få interesserede til arrangementer 
Hvad er bydelenes formål/rolle? 
Snitflader mellem bydele/kommune? 
Økonomi 
Søge midler 
Individ vs. Fællesskab (samarbejde) 
Lokaludvalg 
KV17 

 
Desuden blev det nævnt, at den opgave bydelene tidligere på året mht. afholdes af 
POLA’er, som var blevet stillet af kampagneteamet, ikke var klar og skabte en del 
frustrationer i de forskellige bydele. Det aftaltes, at beskeder frem og tilbage skal være 
klare og tydelige. At opgaveopdrag skal være præcise, samt at det er okay for en bydel 
at sige, at man ikke har mulighed for at løfte en pågældende opgave. 
 

4. Jon og Louise som sammen med Manu er KV17-kampagneledere i København kom kort 
for at hilse på, give information og svare på lidt spørgsmål. Hvis man vil i kontakt med 
KV17, så kan man med fordel skrive til kv17.kbh@alternativet.dk 
Kampagneholdet vil meget gerne lave samarbejder med bydelene i forhold til 
fælleskampagnen og vil i den forbindelse udarbejde en KV17-pakke, som bl.a. skal 
indeholde svar, forslag til begivenheder o.m.a.  
 

5. Der blev spist og snakket. 
 

6. Bydelene blev herefter bedt om at drømme og dernæst komme med løsninger/forslag 
til hvordan drømmene kan nås. 
 

Ønsker Løsninger 
Venskabslandsby til hver bydel.  Forskellige landsbyer rundtom i landet 

hvor Alternativet er repræsenteret. 
Alternative byvandringer  
Plastik-samledag i hele Kbh  
Bringe demokratiet tilbage til folket, som 
noget man ønsker at deltage i. 

”Tea with a stranger” 
Te/mad med fremmede i to timer (ikke 
for stort) 

 
 

7. Til slut var der opsamling 
a. Følgende meldte sig som KV17-kontaktperson i hver bydel 

i. Charlotte – Sydhavn Kbh. V. charlottetorp@gmail.com 



Bydelsfællesmøde i Åbenrå d. 6. juni 2007 kl. 18.00 – 21.00 

 3 af 4 
 

ii. Lasse – Valby  lasseniel44@gmail.com  
iii. Luana – Bispebjerg Nordvest luana_strandgaard@hotmail.com  
iv. Lise – Indre By  lisemoerum@gmail.com  
v. Malene – Vanløse/Brønshøj malene.michelsen@gmail.com 

vi. Mette – Amager  m.rudnielsen@gmail.com  
vii. Oliver – Østerbro oliverandersen@icloud.com  

viii. Rasmus – Nørrebro rasmus.bahnsen@alternativet.dk 
 

b. Det aftaltes at bestyrelserne finder ud af at have en mailansvarlig, således at vi 
sikrer kommunikationen. 
 

c. Ulla opretter en FB-gruppe for bestyrelserne med deltagelse af Ulla, Rikke og 
Martin. 

 
d. Der aftales et nyt møde ca. medio august – ikke tidligere. 

 
e. Der er picnic med rundbold for alle i Kgs. Have søndag d. 25. juni. 

 
Desuden blev der talt om økonomi, hvor Martin oplyste, at de foreninger, der ikke har 
modtaget penge fra Storkredsen sidste år, har kr. 2000,- tilgode på den konto samt kr. 
1000 i år fra kommuneforeningen. Efterfølgende har Julie (storkredskasserer) oplyst, at 
to bydele har modtaget deres kr. 2000,- og de øvrige kr. 12.000,- er blevet overført til 
kommuneforeningen. Derfor er det nu kun kommuneforeningen, bydelene skal have 
penge af. Medmindre de søger midler andre steder. Der blev også talt om at have en 
bankkonto hver bydel eller have grundbeløbet hos København og så løbende få 
udbetalt samt andre løsninger. 
Kommuneforeningen vil komme med et udkast til en løsning, der er billig og 
administrationsvenlig.  
 
Der blev tilkendegivet et ønske om et referat fra mødet og fremtidige møder. Det 
aftaltes, at Martin laver et fra dette møde, og at det fremadrettet bliver en fra en bydel. 
 
Vibeke oplyste om muligheden for at låne lokaler gratis igennem KK. Man skal oprette 
sig som en folkeoplysende forening. Man kan gå ind via siden:  
http://www.kk.dk/artikel/folkeoplysende-foreninger og finde det nødvendige. 
Vibeke har oprettet Vanløse-Brønshøj som en folkeoplysende forening. Man skal 
udfylde et stamblad, have underskrevet referat fra seneste generalforsamling 
(årsmøde), vedtægter og et revisor godkendt regnskab.  
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Derudover blev følgende noteret på tavlen: 
 
Bydelene arbejder sammen på tværs 
Mindre silo 
Analyse af medlemmer 
Medlemsansvarlig (velkomstmail) 
Pressemeddelelser  
Bedre/samlet fokus 
Hvor mange kernefrivillige har de andre partier? 
Kerneopgaver for bydele? 
Ingen pålagte opgaver (lystpræget) 
FB-gruppe? 
Fundraising (lokalt/centralt) 
--- 
 
Fordele ved bydele:  
Lokalkendskab 
Bedre kendskab til medlemmerne 
 
--- 
 
Hvorfor mødes?: 
Møder hinanden 
Har drømme, der minder om hinanden 
Mere samarbejde 
Grønne områder 
Fællesskaber 
 
--- 
 
Konkrete spørgsmål: 
Låne store Å 
Låne lokaler 
 


