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KØBENHAVN

REFERAT FRA BESTYRELSENS 3. MØDE 
11. APRIL 2019 KL. 17.30 – 20

Vi må erkende, at ressourcerne i bestyrelsen til at udføre kommunalt 
arbejde er begrænsede for tiden. Det skyldes det forestående 
folketingsvalg, hvor vi ganske vist ikke har en direkte rolle, men hvor 
flere af de mest aktive og erfarne bestyrelsesmedlemmer er med i 
forskellige kandidaters kampagne. Vi må derfor køre på lavt blus 
og koncentrere kræfterne om det mest nødvendige. Vi har brug for 
frivillige kræfter til bl.a. events, så meld dig endelig, hvis du har mod på 
at hjælpe til. 

TILSTEDE
Karl-Emil Mathiassen
Lisbeth Jarlov
Tove Auda
Brian Scherlund
Oliver Jørgensen
Annika Martins
Bodil Nissen

REFERENT
Lisbeth

EVENTS
Vi har talt med Storkredsen om at slå kræfterne sammen om 
at få arrangeret vores deltagelse i nogle events, bl.a. 1. maj og 
Copenhagen Pride Parade, men både her og der kniber det med 
at få afsat ressourcer til arbejdet lige nu. Tove og Oliver går ind i 
planlægningsarbejdet, mens Brian og Annika gerne vil udføre praktiske 
opgaver i forbindelse med events. Matthew vil sammen med Franciska 
Rosenkilde stå for et grundlovsarrangement.

Bodil fortalte om den nyligt afholdte demokratifestival på Amager.
Udover at samarbejde med Storkredsen om events, vil det være oplagt 
at få synliggjort de lokale events, som bydelene står for. Så vi opfordrer 
kraftigt bydelsbestyrelserne til at melde ind, hvis de har lokale events i 
støbeskeen. Så vil vi via vores kommunikationsmedarbejder Frederikke 
hjælpe til med at få dem synliggjort.

SAMARBEJDET MED BR
Tre bestyrelsesmedlemmer har deltaget i BR gruppens strategiseminar 
på Comwell i marts. Det var en god oplevelse, og BR gruppen nåede 
frem til en prioritering af 5 indsatsområder med udgangspunkt i de 17 
københavnermål, jfr omtale i sidste nyhedsbrev.

I den forbindelse vil BR gruppen gerne arrangere et 
medlemsinddragende arrangement, og har opfordret os til at være 
med til at få det organiseret. Det synes vi er en rigtig god ide, men 
for at give det kvalitet, skal det være godt forberedt. På grund af 
ressourcesituationen lige nu vil vi foretrække, at det venter til efter 
folketingsvalget. Så vil vi til gengæld rigtig gerne være med.

Vi drøftede, hvordan vi kan udnytte kommunikationsressourcerne 
bedre. De er tænkt som en hjælp til BR gruppen til at få synliggjort 
arbejdet på Rådhuset, men det kræver, at BR-medlemmerne prioriterer 
opgaven. Team kommunikation vil drøfte dette.
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FOLKETINGS- OG EP VALGET
Vi drøftede, hvordan vi kan støtte op om kampagnerne, selv om det 
ikke direkte er vores bord, og selv om vores ressourcer er målrettet 
kommunale politiske aktiviteter. Udover at flere bestyrelsesmedlemmer 
på ”privat” basis er aktive i kampagnerne, kan vi stille vores 
kommunikationsmedarbejder til rådighed med fx video præsentationer 
af kandidaternes kampagner. Det skal i så fald komme alle kandidater 
til gode. Frederikke og Karl-Emil vil tale med Storkredsen om det.

Vi er af Københavns kommune blevet bedt om at skaffe 200 
valgtilforordnede, valgstyrere og brevstemmemodtagere til de 
kommunale valgsteder. Det går trægt med tilmeldingerne, så vi skal 
endnu engang opfordre medlemmerne til at melde sig.
Når folketingsdatoen er kendt, skal vi sætte en større offensiv ind på 
de sociale medier, bla. med en lille video om, hvad en valgtilforordnet 
egentlig laver. Lisbeth og Frederikke står for det. Hvis det bliver 
nødvendigt med en rundringning, skal det koordineres med Storkredsen.

ØKONOMI
Økonomien ligger i smuldt vande indtil videre. Efter at vi har udbetalt 
grundtilskud til 4 bydele og forudbetalt refusion til LS for udbetaling af 
løn til kommunikationsmedarbejder, har vi stadig en pæn portion penge 
at gøre godt med. 

Vi aftalte, at baggrundsgrupperne for BR medlemmerne kan få 
refunderet udgifter til fortæring til møderne på sædvanligt niveau. 
Udgiftsbilag skal sendes til kbh@alternativet.dk.
Bydelenes grundtilskud er beregnet på grundlag af medlemstal 
pr. 5.4.2019. Bydele, som har indsendt kontaktoplysninger på 
bestyrelsesmedlemmer og kontonummer til kasserer har fået 
tilskuddet. Ved årets slutning skal vi have et regnskab.

FORDELING AF GRUNDTILSKUD BYDELE 2019

Med de nye tilskud og resterende midler fra 2018 har bydelene penge til at 
gennemføre lokale aktiviteter i 2019 uden at skulle ansøge os i kommuneforeningen.

KØBENHAVN

BYDEL MEDLEMSTAL 2019 ANDEL AF KBH 2019 TILSKUD 2019 KR

Nørrebro 493 0,20 7832

Østerbro 352 0,14 5592

Valby 153 0,06 2431

Indre by 315 0,13 5004

Vanløse/Brønshøj 216 0,09 3431

Sydhavn/Vesterbro 345 0,14 5481

Bispebjerg/NV 203 0,08 3225

Amager 441 0,18 7006

TOTAL 2518 1,00 40.000
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