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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Magnus Haslebo X 
Næstforperson Jon Oppfeldt-Jackson X 
Kasserer Martin Boserup X 
Bestyrelse Ulla Manel Berghagen X 
Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell X 
Bestyrelse Rikke Schlosser X 
Bestyrelse Lars René Petersen X 
Suppleant Karen-Maria  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum fire deltagende medlemmer (inkl. forperson eller næstforperson). 

 (B) = Beslutningspunkt  (I) = Informationspunkt (F) = Formalia 
 

1. Sekretær og mødeleder Martin (F) 
 

2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/Martin (I) 
a. I sidste referat blev det ikke noteret, at det efter mødet den 10/10 

online besluttet at tilbyde RVH-kandidaterne samme aftale med 
MobilePay, som vi har givet til vores KV-kandidater. Tilbuddet blev 
givet til RVH-kandidaterne den 13/10. 

b. Det er besluttet at holde vores valgfest på et hemmeligt sted, 
kontrakt og pris er godkendt. 
 

3. Økonomi v/ Martin  
a. Hvordan ser økonomien ud i foreningen (I) 

i. Foreningens to konti har i alt ca. kr. 120.000,- hvoraf kr. 
55.000 er til KV.  

ii. Alle bydele har fået deres penge på nær Østerbro. 
iii. Der er fortsat nogle, der mangler at aflevere kvitteringer for 

tidligere udbetalte penge. 
iv. Der er pt. kommet donationer for ca. kr. 120.000,- ca. kr. 

119.000,-  af dem er øremærkede til kandidater og derfor 
udbetalt til de respektive kandidater. 

v. Vi har stadig penge tilgode hos Storkredsen for POLA’er i 
2016. 

 
4. KV17 

a. Beslutning om konstitueringshold den 21/11. v/Magnus (B) 
Holdet bliver; Niko, Magnus, Carolina, Kim, Franciska.  
To af de fem der har taleret. De fem finder ud af, hvem de to med 
taleret er. Det forventes, at der afholdes samarbejdsmøder mellem 
nu og den 21. De har beslutningsmandat indenfor det 
forhandlingsgrundlag som bestyrelsen beslutter. Bestyrelsen er til 
rådighed på aftenen for endelig godkendelse. 
Står til rådighed indtil der er underskrevet. I baglokalet er kun 
bestyrelsen – Manu er til rådighed via tlf.  
Kandidaterne er til fest.  
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Holdet laver udkast til forhandlingsgrundlag med de 3 - 4 mest 
sandsynlige valgresultater. Dette skal godkendes af bestyrelsen 
senest den 17. nov., derfor aflevering til bestyrelsen senest den 16. 
nov. De tre kandidater skal sørge med at komme med input fra 
kandidatgruppen. 
 
Bestyrelsen behandlede sine input til konstitueringsgruppen mht. 
borgmesterposter. 
  

b. Status på aftale m. Flemming Dubgaard v/Rikke (I) 
Møde kl. 16.00 torsdag d. 9/11.  

c. Status på samtaler med specifikke kandidater. (I) 
Der indkaldes til samtale i indeværende uge. 

d. Evaluering (B)  
Ida fik input til sit udkast. Ida og Jon er tovholdere. 

 
5. Årsmøde 2018 (B) 

a. Dato bliver den 7/1 – 2018. Martin sørger for indkaldelse.   
b. Martin og Magnus laver udkast til nye vedtægter. Der laves evt. et 

åbent møde i starten af dec. for at tale vedtægter. 
c. Rikke står for at finde lokaler. 

 
6. Behandling af indkommende mail (B) 

a. Der er kommet to mail om kandidater, som bestyrelsen har vendt. 
Desuden er der kommet en henvendelse fra et medlem, som 
bestyrelsen fik lavet et svar på. 

 
7. Intern kommunikation (B) 

a. Bestyrelsen havde en god dialog, om hvordan vi kommunikerer 
sammen på møder og især på skrift efterfølgende. 

 
8. Evt. 

a. Magnus og Ida har siddet til rådighed for at møde bestyrelsen inden 
mødet – der kom ingen. Ulla og Magnus tager den inden næste 
møde 

b. Hvordan løfter vi de kandidater, der ikke bliver valgt ind? Der er 
snakket om brunch i Åbenrå den 25/11. Magnus er tovholder. 

c. Ulla er i gang med at booke Uffe til den 21/11. 
d. Martin og Ulla har underskrevet kontrakten med det valgte sted til 

festen den 21/11. 
 

Referat godkendt som det sidste på mødet. 
Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer): 
 
 


