
   

 

Referat 
Storkreds KBH bestyrelsesmøde – den 5. november 2015 

 

Til stede: 
Kathrine, 
Kim, 
Gitte, 
Fabrizio, 
Mark (til 21:00), 
Stine, 
Niko, 
Helena 
Ordstyrer: Niko 
referent: Helena 
 

Vi startede med en check-in fra hinanden.  

Procedure for referatgodkendelse Forrige referat er godkendt.  

Beslutning 

 Procedure fremover: Som udgangspunkt godkendes referatet på Facebook. Er der uenighed 

omkring referatet udskydes godkendelsen til næste bestyrelsesmøde. 

 

Siden sidst 

Kim og Fabrizio fortæller overblik for nyt hus og værested. Processen er i gang, tilbud kommer stadig 

og der overvejes også muligheder for køb.  

Storkredsmødet lørdag d. 30/10 i Odense for alle storkredse. Helena fortæller i overordnede træk om 

mødets gang og indhold. Det var i hovedtræk et erfaringsudvekslingsmøde mellem de forskellige stor-

kredse. HB kom med oplæg omkring organisationsdiagram (blomsten). Det nye landssekretariat fortal-

te om deres individuelle position fremover. Der blev uddelt 20.000kr. til hver storkreds som budget for 

resten af året. 

 Til næste storkredsmøde, der afholdes i København, tager vi erfaringen om mere plads i dags-

ordenen med. 

 

Økonomi Gennemgang af årsbudgettet af Gitte (kasser). Fabrizio afstemmer konti og budget til d. 

11/11.  

Opgavefordeling Gennemgang af Trello (oversigtsværktøj). Fordeling af aktuelle opgaver. 

 Inden årets udgang skal vi gennemgå det kommende årsbudget og opgaver for det kommende år. 

 Til næste møde: Gennemgang af kredsvedtægter af Kathrine og Mark. 



   

 

 Kommende møde: Kim og Fabrizio kommer med oplæg til bestyrelsen omkring kommune- og 

bydelsforeninger med henblik på at klæde bestyrelsen på ifm oprettelse af foreningerne. 

 

Beslutning: 

 Der skal frivilliggrupper omkring de forskellige opgaver. 

 

Organisation Overordnet indspark og oplæg fra Nilas. 

De gode spørgsmål til problematik omkring Signe og Kristines afslutning: 

 Hvordan bevarer vi 1 indgang til Alternativet KBH? 

 Hvordan sikrer vi momentum i udviklingen af Storkredsens kultur, relationer og videndeling 

fremover uden de nuværende kræfter/daglige ressourcer 

 Hvem gør hvad dagligt? 

 Hvordan skaber vi bæredygtige relationer og bæredygtige resultater? 

 Hvordan får vi succesfuldt uddelegeret Signe og Kristines opgaver? 

 Hvordan fastholder vi de frivilliges engagement? 

 Hvordan forbliver vi et koralrev? (fast og skævt) 

 

Succeskriterier for vores organisation på kort 

 Glad bestyrelse m. fælles vision 

 Hele bestyrelsens stadige engagement 

 Opmærksomhed mellem bestyrelsen og medlemmer 

 Bestyrelsen, der er god sammen 

 Bestyrelsen i samme retning 

 Skabe gennemsigtighed og tilgængelighed for nye 

 Stærkt DNA i bestyrelsen og en stærk fortælling 

 

Succeskriterier på den lange bane 

 Selvbærende og selvudviklende organisation med vokseværk 

 Lykkes frem til KV17 

 Tid/overskud til at styrke sammenhængskraften i organisationen 

 Skabe synlige resultater mth. bæredygtig omstilling 

 At alle gode kræfter bliver brugt/inddraget 



   

 

 Forgangs eksempel: Ekspert til/for verden. 

 Et seriøst alternativ: politik udvikling, udvikling, værdifokus, et sted man kan komme og være med 

selvvalgt engagement 

 

Afslutningsvis en check-ud af hinanden og mødet. 

 


