
Alternativet København 

 

Referat fra bestyrelsens 11. møde den 13. september 2018 kl. 16.30-19 

 

Vi er i gang med at forberede Alternativets del af kulturnatten 2018 den 12. oktober. Det er sammen med 

Alternativets ungdom og Nørrebro bydel, men der er brug for flere frivillige. Vi sætter nu gang i 

evalueringen af kommunalvalgprocessen 2017. Vi ser frem mod 2019 og det, vi gerne vil prioritere til 

næste år. Derfor har vi lagt et foreløbigt budget for 2019. Og så skal vi sige farvel til Maja Krog og 

goddag til Kåre Traberg Smith i Københavns Borgerrepræsentation. 

Til stede 

Karl-Emil Mathiassen, Oliver Jørgensen, Matthew Daniali, Lisbeth Jarlov 

*************** 

Økonomi 

Priden blev dyr, i alt løb udgifterne op i kr. 36.315, hvoraf en del blev dækket af tilskud fra 

Landssekretariatet, Storkredsen og bydelspuljen, som Indre by havde søgt. Underskuddet efter tilskud blev 

på kr. 11.315,80, som vi i Københavns kommuneforening må dække.  

Vi er enige om, at Priden også fremover skal have høj prioritet. Samtidig forventer vi ikke, at vi kan blive ved 

med at få tilskud udefra, så vi vil budgettere med, at vi selv dækker alle udgifterne til næste år. Flagene kan 

genbruges, så udgiften forventes at blive lidt mindre end i år. 

Vi ønsker at satse en del mere på events i 2019. Dem, vi har gennemført i 2018 indtil nu, har været en stor 

succes og synliggjort Alternativet København, både over for medlemmer og en bredere offentlighed. Derfor 

skal det være et satsningsområde i 2019, se budget 2019 nedenfor. 

Det kræver dog, at vi får den andel af medlemsmidlerne, som Storkredsen skriftligt har givet tilsagn om. 

 

 

  



 

Regnskabet for Alternativets del af Copenhagen Pride Parade 2018 følger her: 

 
Alternativet København   

Pride Parade 2018   

   

INDTÆGTER kr   

Storkreds København 7000   

Landssekretariat 10000   

Salg af t shirts 3000   

Indre by 5000   

Eksterne donationer i alt 25000   

      

      

UDGIFTER   bilag nr 

Karmakanonen m. Crew 6250 25 

Trykkertøsen, t shirts 5068,75 26 

Cph Pride Paradegebyr 6250 27 

Udlæg Maiken Meedom 10247 29 

(stofflag, papirflag,drik)     

Leje af beerbike 8500 30 

I alt 36315,75   

   

Underskud dækket af KF Kbh -11315,8  

   

 
Vores foreløbige budget for 2019 ser sådan ud: 

Alternativet København budget 2019 (version 1) 

  

INDTÆGTER  
Partistøtte fra Kbh kommune 228.759 

Medlemsmidler Alternativet 72.666 

I alt 301.425 

  

UDGIFTER  
Faste  
Bank 1000 

Husleje 1) 45.000 

Løn 2) 98.000 

  

Grundtilskud bydele 36.000 



Bydelspulje 3) 36.000 

Årsmøde 6.000 

Events 4) 38.400 

Økon. Støtte 5) 3.000 

Møder  6)  
Heraf Mød Alternativet 3.210 

Heraf bydelsbe. Og LU-medl. 1.605 

Heraf andre 1.070 

Heraf bestyrelsesmøder 0 

Andet  
Trykte materialer 5.000 

LU-arbejde 7) 27.000 

Uforudsete 140 

I alt 301425 

  
1) Forudsat samme niveau som i 2018, dvs uændret husleje og KF´s andel 
2/3 

2) Kommunikationsmedarb 12 t/uge i 11 måneder  

3)Udgift overgår til KF fra Storkreds 

4)fuld betaling af Pride samt bl.a.1.maj, grundlovsdag og andre 

5)Fx støtte til Mangfoldighedsdag og lokale debatmøder uden om bydelene 

6)Anslået pris pr. møde 535 kr  
7) Anslået pris 900 kr for 30 deltagere i seminar 

 

 

Kommende events 

Den næste store event-opgave bliver Kulturnatten den 12. oktober. Her går vi sammen med Alternativets 

unge og Nørrebro bydel, men der er brug for flere frivillige til at hjælpe til.  

Vi deltager i Mangfoldighedsfestivalen med titlen Ghettogether – mod racisme den 27. otober. 

Årsafslutningen skal selvfølgelig også markeres, men det vender vi tilbage til. 

Evaluering af KV 2017 

Nu indkaldes de 30 interviewpersoner, som vi håber vil deltage i forkusgruppeinterview om forløbet af 

processen op til kommunalvalget 2017: Hvad gik godt, hvad kunne/burde have været gjort anderledes, 

hvad kan vi lære med henblik på næste kommunalvalg? Det er besluttet, at interviewene skal foregå i et 

fortroligt rum, hvor kun interviewer erhvervspsykolog og mediator Dorthe Knauer samt Lisbeth Jarlov som 

medhjælp for Dorthe deltager – udover selvfølgelig interviewpersonerne. Materiale fra interviewene bliver 

kun tilgængeligt for dem, der har deltaget, og alt bliver destrueret efter brug.  

Den endelige rapport, som forventes klar i december måned, bliver selvfølgelig tilgængelig for Alternativets 

medlemmer. 

 



Kommunikation 

Der gennemføres en række arrangementer primært rettet mod nye medlemmer, ”Mød Alternativet” og 

med deltagelse af folketingskandidater samt BR-medlemmer. Nogle forventes at blive henlagt til 

Christiansborg og Københavns Rådhus. 

Hold øje med kalenderen. 

Vi drøfter fortsat, hvordan kommunikationen kan gøres bedre. 

Lokaludvalgenes fremtid 

På fællesmødet mellem lokaludvalgsmedlemmer og bydelsbestyrelser den 29. august blev igangsat en 

proces, som skal sigte mod at formulere Alternativets oplæg til lokaludvalgenes fremtidige opgaver og 

økonomi. Det skal Borgerrepræsentationen drøfte til foråret. 

Der er store ambitioner blandt vore lokaludvalgsmedlemmer om at vende magtpyramiden ”på hovedet” og 

give plads til borgerdrevne initiativer på udvalgte områder – fremfor som nu først at høre lokaludvalgene, 

når tingene stort set er klappet af. 

Vi diskuterer videre på baggrund af noter fra mødet, og det er tanken, at en arbejdsgruppe skal udforme et 

oplæg, som vi kan diskutere med BR-medlemmerne. 

Det er et arbejde, vi i bestyrelsen prioriterer højt, og derfor vil vi også på budget 2019 gerne afsætte penge 

til et seminar for Alternativets lokaludvalgsmedlemmer. 

Vedtægter 

Et opdateret sæt vedtægter, hvor beslutninger på årsmødet i januar og landsmødet i maj er indarbejdet, 

ligger nu på AlleOs. På næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte, hvilke ændringsforslag, vi skal fremlægge på 

Årsmødet af helt konkret og praktisk karakter. 

Samtidigt fortsætter arbejdet i visionsgruppen om de mere langsigtede visioner for Alternativet 

København. 

Økonomiske bevillinger 

• Vi dækker underskuddet til Copenhagen Pride Parade, i alt kr 11.315,80 

• Tilskud til Mangfoldighedsfestival, kr 2000 

• Tilskud til afskeds/velkomstreception for Maja og Kåre, kr. 1000 

• Dækning af fortæring til TorsdagsTalk, kr 116,55 

 

Næste møde 

Tirsdag den 2. oktober kl. 17-19 

 

Dagsorden og mødeledelse: Matthew 

Referat: Lisbeth 


