
Forretningsbestyrelsesmøde 11/4 2017 

 

Storkreds København 
 

Referat 

 

- Dato og tid: 11/4 Åbent møde kl. 17:00-18:00 og lukket kl. 18:00-20:00 

- Sted: Gennemsigtighed 

- Fra bestyrelsen deltog: Katinka, Palle og Tove 

- Referent: Lia Sofia 

 

I dag havde forretningsudvalget et åbent møde hvor medlemmer og nysgerrige 

kunne deltage og stille spørgsmål. Dette var særligt tænkt i forbindelse med det 

Ekstraordinære Årsmøde som finder sted den 9. maj 2017. Til mødet var vi kun tre 

bestyrelsesmedlemmer, men heldigvis fik vi besøg af nogle nysgerrige medlemmer, 

så den første time gik hurtigt. Medlemmer fik stillet en masse spørgsmål til 

bestyrelsens ansvarsområder, arbejdsbyrde, historik o.l. 

 

Da det åbne møde var færdigt gik vi i gang med, at vende nogle punkter fra 

dagsordenen. Da vi kun var tre bestyrelsesmedlemmer var vi på ingen måde 

beslutingsdygtige og derfor havde vi bare en snak om de forskellige punkter. I 

denne forbindelse blev der informere om ORLA-mødet, Palles og Birtes møde med 

e-conomic, Lia Sofias arbejdsopgaver, facebooksiden ‘Alternativet - Storkreds 

København’, Alles Folkemøde og Folkemødet på Bornholm. Ydermere blev der talt 

om to ansøgninger om midler; en ansøgning til 1. maj og en til paneldebat - Talk 

Town, men da vi kun var tre bestyrelsesmedlemmer til stede mente vi, at det er 

bedst at vente med at træffe en beslutning til næste bestyrelsesmøde. Der blev 

også talt om det kommende Landsmøde den 27. og 28. maj og i den forbindelse 

snakkede vi om, at billetten i år er en del dyrere end sidste år. Der trækkes meget 

på de frivillige til dagligt og at forvente, at de også skal betale et så stort beløb for 

at deltage i Landsmødet er en ærgerlig situation. Ydermere er det demokratisk 

betænkeligt, at det skal koste så meget at deltage i udviklingen af Alternativet. Vi 

er dog godt klar over ‘Robin Hood ordningen’, men den betyder jo at udgiften 

stadig vil være der, men den i stedet bliver fordelt ud over de andre som køber 

billet. Grundet den dyre billet har vi, som er fremmødte i dag, stadig ikke truffet 

en beslutning om deltagelse ved Landsmødet. 

 

Vi ser frem til det næste bestyrelsesmøde og den Ekstraordinære 

Generalforsamling. 

 

 

Datoer for næste 

møder 

Den 25. april kl. 17:00 - 20:00 – Gennemsigtighed 

 



Den 9. maj kl 19:00 - Ekstraordinære Årsmøde med 

efterfølgende konstituering i bestyrelsen 

 


