
Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato: 16. januar 2018 kl. 19:00 - 21:30 
Sted: Åbenrå 33, 1124 København K 
Deltagere: 
Afbud: 
Referent: 
Ordstyrer: 

Tove, Leyla, Christian, Dorte, Lia Sofia og Rikke 
Katinka og Mette 
Lia Sofia 
Tobias 

 
Starter med check-in 

Referat fra bestyrelsesmøde 
1. Præsentationsrunde og velkommen til den nye sekretær 

Information: 

Da der nu er valgt en ny sekretariatsmedarbejder til bestyrelsen, derfor præsenteres storkredsens 

hovedområder og de forskellige bestyrelsesmedlemmer. 

 

2. RV17 

Handling: 

Der er valgt to repræsentanter ind i regionsrådet. Disse to har brug for noget støtte. 

De andre storkredse er ikke lige så ressourcestærke som København, og derfor er der nogle 

problematikker i denne forbindelse. 

Beslutning: 

Bestyrelsen har møde med repræsentanterne fra Region H den 18/1 2018 og her skal der aftales 

nærmere i forhold til samarbejde. På mødet præsenteres det, at Hovedbestyrelsen kontaktes for at 

høre hvad der senere skal ske. 

 

3. Repræsentation i Politisk Forum (POFO) 

Handling: 

Da Jens er trådt ud af bestyrelsen skal der vælges en ny repræsentant fra bestyrelsen til at sidde i 

Politisk Forum. 

 

4. Fordeling af lokaler i Åbenrå (Aftalt med Nis) 

Beslutning: 

Storkreds København venter med at overføre penge i forhold til Åbenrå 33. 

 

5. Økonomi: nye oplysninger om udestående til Åbenrå 33. 

Beslutning: 

Bestyrelsen har et møde med storkredsens tidligere forperson, Palle Skov den 24. januar kl 17. 

 

6. Valg af næstforperson 

Information: 

Da Tobias er trådt ud af bestyrelsen, er der på nuværende tidspunkt ikke nogen næstforperson. 

Beslutning: 

Det besluttes, at vente med at vælge en ny næstforperson til efter det ekstraordinære årsmøde. 

Konstituering finder sted den 6. februar kl 19:00-20:00 efter BR’s sparringsmøde. 
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8. Ekstraordinært årsmøde den 1. februar 2018 kl. 19 

Beslutning: 

Poul Brandrup vil gerne være dirigent til det ekstraordinære årsmøde den 1. februar 2018. 

 

9. Ekstraordinært årsmøde. 

Beslutning: 

Bestyrelsen laver genindkaldelse med endelig dagsorden og præsentation af kandidater som 

udsendes til medlemmerne. 

 

10. FT-udvalg 

Handling: 

Trine og Christian har udarbejdet et skriv, omhandlende valg af personer til udvalg. Dette er 

godkendt af bestyrelsen. 

De valgte er blevet informeret og ligeledes er dem der ikke er blevet valgt. 

Kim Hjerrild vil gerne være dirigent ved opstillingsmødet den 18. marts. 

 

11. Info om planlagt forpersonskabsmøde d. 24/1 kl 11 

Handling: 

kl. 11 med Tove og Katinka 

 

12. Personklage 

Handling: 

Der er modtaget en mail fra personen som klagen vedrører. Processen er stadig igang. 

 

13. Aflønning af ny sekretariatsmedarbejder 

Beslutning: 

Den nye sekretær ansættes i et vikariat hurtigst muligt til engang i august 2018  

 

 

 

Datoer for de næste 

møder 

Den 30. januar kl. 17:00 - 20:00 

- Afbud: Tove og Christian 

Ekstraordinært årsmøde - Den 1. februar kl. 19.00 - 

21.00 i Store-Å 

Konstituering - Den 6. februar kl 19:00-20:00 

 
 
Hvem sidder i bestyrelsen med hvilke poster 

- Forpersoner: Katinka og Tove 

- Kasser: Mette 

- Bestyrelsesmedlem: Dorte 
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- Bestyrelsesmedlem: Leyla 

- Bestyrelsesmedlem: Christian 


