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Alternativet København 

 

Referat fra bestyrelsens 5. møde den 19. marts 2018 kl. 16.30-19.30. 

Vi har nu lagt os fast på det endelige budget for 2018, og der er gode nyheder til bydelene. Team 

kommunikation kører på fuldt tryk, og vi er klar til at ansætte en student til kommunikationsopgaver. Vi 

har også haft en svær diskussion om økonomiaftale med storkredsen, men vi er landet på benene. 

Til stede 

Matthew Daniali, Finn Hermansen, Søren Oliver Jørgensen, Lisbeth Jarlov, Cecilie Traulsen, Martin 

Wehding, Karl-Emil Matthiassen (fra kl. 17) 

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

Først en oversigt over p.t. tovholderne i vores teams: 

Team intern administration Cecilie 

Team event Tara, Oliver, Matthew 

Team kommunikation Karl-Emil 

Team AKA Lisbeth 

Team evaluering Oliver 

Team Vedtægt Cecilie, Martin, Karl-Emil 

 

Økonomiaftale med storkreds, bydelsøkonomi og budget 

Bydelene er ved at være igennem deres årsmøder, og vi har indkaldt de nye bydelsbestyrelser til et 

fællesmøde den 4. april kl. 17.30 på Oehlenschlægergade skole. Storkredsens bestyrelse deltager også. Vi 

håber, mødet giver et godt afsæt for et tæt og godt samarbejde med bydelene fremover, de er jo vigtige 

dele af vores organisation. 

Konkret skal vi drøfte kommunikation i organisationen, inddragelse af nye medlemmer og så får man 

lejlighed til at møde de 12 nykårede folketingskandidater. 

Vi har haft 2 møder med storkredsens bestyrelse. Resultatet er en 4 årig aftale, hvor vi i 2018 ikke får 

overført tilskud til vores kasse af medlemsmidlerne til storkredsen, men 50% i 2019, 75% i 2020 og 65% i 

2021. Årsagen er, at storkredsen i 2018 har store udgifter til folketingsvalg og Europaparlamentsvalg, Til 

gengæld skal vi de kommende 3 år forberede næste kommunalvalg og vil derfor få en stor andel af 

midlerne. 

Dog opnåede vi at få storkredsen til at fordoble midlerne til bydelene i 2018, sådan at der samlet set bliver 

36.000 kr i grundtilskud og 36.000 til pulje til bydelene, altså i alt 72,000 kr mod ellers 36.000 kr til 

bydelene. 
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Fordeling af grundtilskud bydele 2018  
vedtaget på bestyrelsesmøde 19. marts 2018  
    

Bydel medlemstal andel af Kbh tilskud kr 

Nørrebro 531 0,193 6961 

Østerbro 393 0,143 5152 

Valby 157 0,057 2058 

Indre By 331 0,121 4339 

Vanløse/Brønshøj 227 0,083 2976 

Sydhavn/Vesterbro 368 0,134 4824 

Bispebjerg/NV 229 0,083 3002 

Amager 510 0,186 6686 

Total 2746 1,000 36000 

    

Medlemstal pr. 15.02.18    
 

Dertil kommer så 36.000 til en pulje, som kan søges af bydelene. Rent teknisk figurerer den på storkredsens 

budget, og bliver således ikke overført til os. Vores team AKA behandler dog ansøgninger fra bydelene og 

indstiller til storkredsen, som udbetaler pengene. Netop dette gav anledning til stor debat og megen kritik i 

vores bestyrelse. For det betyder jo, at storkredsen pludselig bliver bestemmende over nogle penge, som 

egentlig er vores. Vi besluttede dog at acceptere aftalen aht bydelenes økonomi. 

Men det blev fremført, at storkredsen fremover bør forpligtes til at tage en reel drøftelse med 

kommuneforeningerne om fordelingen af medlemsmidlerne, evt gennem en vedtægtsbestemmelse. 
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Budget kommuneforening København 2018   

vedtaget på bestyrelsesmøde 19. marts 2018    

     

  Budget     

INDTÆGTER 228.759    

heraf tilskud fra storkreds* 0    

Heraf partistøtte 228.759    

heraf donationer 0    

UDGIFTER 228.759    

Bank 1.000    

Kommunalvalg/evaluering 10.000    

Bydele* 36.000    

heraf grundtilskud + møder 36.000    

heraf pulje* 0    

årsmøder 6.000    

events, socialt 27.500    

heraf faste events 7.500    

heraf workshop og andet 20.000    

frivilligpleje 10.000    

Administration 125.667    

heraf komm/ student 80.000    

heraf lokaler Åbenrå 44.667    

uforudsete 12.592    

Balance 0    

     
* Pulje på kr. 36.000 til bydelene figurerer rent teknisk på storkredsens budget 
 
Vi har desværre modtaget en stor efterregning fra kommunen på valgplakater, som 

ikke er blevet taget ned i tide. Bøden er 170 kr pr plakat, og regningen lyder på 89 

plakater, altså en ordentlig udskrivning på 15.130 kr. 

Pengene må vi lægge ud i første omgang, men vi vil opkræve dem hos kandidaterne, 

da det er dem og ikke partiforeningen, der skal betale efter reglerne. 

 

Samarbejdet med BR gruppen 

Den 6. februar blev vi bedt af BR gruppen om at gå ind i arbejdet med at få besat en bestyrelsespost i 

HOFOR, hovedstadens forsyningsselskab. 3 fra bestyrelsen gik ind i et ansættelsesudvalg, og vi har 

udarbejdet stillingsopslag, vurderet 23 ansøgninger, gennemført samtale med 4 kandidater, indstillet en 

kandidat til BR gruppen og kommunikeret med hver enkelt ansøger. 
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Vi indstillede en kandidat, som både havde indsigt i branchen og samtidig en meget tung erfaring som leder 

og bestyrelsesmedlem. Indstillingen er godkendt af BR gruppen og økonomiudvalget, men skal endeligt 

bekræftes af HOFOR´s bestyrelse den 24. april. Derfor venter vi med at melde navnet ud.  

Det var glædeligt at konstatere, at vi har så mange kvalificerede folk blandt os. Her er ressourcer, som bør 

udnyttes af Alternativet, både nationalt og kommunalt. 

Vi må konstatere, at vi alle har meget travlt, og at vi fremadrettet må arbejde på en bedre og mere effektiv 

kommunikation mellem BR gruppen og os, specielt i de situationer, hvor der som her er stramme tidsfrister. 

Vi har derfor indbudt BR gruppen til et fællesmøde efter vores næste bestyrelsesmøde den 12. april. Her 

skal vi også tale om, hvordan vi får knyttet de tillidsvalgte i de BR relaterede udvalg tættere på det 

relevante BR medlem.  

Kommunikation 

Team kommunikation er i fuld gang med at udvikle vores kommunikation til medlemmer og andre på de 

relevante platforme. Teamet har inddraget en masse relevant ekspertise fra medlemmer, og der er ved at 

blive lagt en strategi for kommunikationen, hvor både BR, kommuneforeningen og bydelene indgår.  

Samtidigt arbejder teamet med et koncept, der hedder ”Medlemsrejsen”, og handler om, hvordan vi får 

gjort nye medlemmer interesserede, engagerede og til sidst deltagende. Det bliver rigtig spændende. 

Der bliver også opsat nogle regler for svar på de mails, vi får på kbh@alternativet.dk: 1. Autosvar straks, 2. 

hvornår svar kan forventes, og 3. endeligt svar. De 2 første faser styres af team intern administration, den 

sidste af det relevante team. 

Bestyrelsen besluttede at afsætte midler til, at der kan ansættes en student til kommunikationsopgaver. 

Det bliver en timelønnet stilling på 15 timer ugentligt og med aflønning i henhold til statens takster for 

studerende + feriepenge. Da vi ikke kan være arbejdsgiver, vil ansættelsen rent formelt ske i 

Landsskretariatet, men vi definerer opgaverne og det skal udføres i samarbejde med vores team 

kommunikation og BR-gruppen. 

Vi satser på en ansættelse pr. 1.maj.  

Stillingen slås op på vores egne platforme, da vi er sikre på at have en masse kvalificerede ansøgere i egne 

rækker. Ansættelsessamtaler tages af team kommunikation og Lisbeth, 

Øvrigt fra teams 

Evaluering af KV 17 

Vi arbejder fortsat på at finde en studerende fra et af de samfundsvidenskabelige fakulteter til at tage 

evalueringsopgaven ind som en del af specialet på kandidatuddannelsen. Opslag er sket på Københavns og 

Ålborg universiteter, og det vil også ske på RUC. 

Der har været en kritik af, at arbejdet er ulønnet. Problemet er imidlertid, at vi ikke har nogen penge til 

opgaven, fordi vi ikke som forventet fra storkredsen i år får tilskud, som vi selv har rådighed over. 

Vi har prioriteret kommunikationsopgaven og bydelene, og så er der ikke også råd til betaling for en 

evaluering. 

mailto:kbh@alternativet.dk
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Plan B bliver, at vi ansøger HB om penge til en evaluering af KV 17. Den skal så i givet fald være 

landsdækkende. 

Vedtægtsudvalget 

Arbejdet er ikke rigtig kommet i gang, men vi vil lave et nyt opslag for at få interesserede facilitatorer til at 

melde sig. 

Team event 

8. marts arrangementet var en succes med interessante oplægsholdere og musik. 

Teamet er i gang med at planlægge Pride, 1. maj og flere andre ting. 

Bevillinger 

Følgende blev godkendt til betaling, når vi har fået partistøtte 

• Faktura fra Ida Lidell på kr. 799,95 for fortæring til årsmødet 7. januar 

• Lisbeths udlæg på kr. 113,00 for fortæring til møde med tillidsvalgte 5.3. 

• Faktura fra LS på kr. 44.666,33 for husleje i Åbenrå 

• Faktura fra Københavns kommune på kr. 15.130,00 for ikke nedtagne valgplakater 

Næste møde 

• 12. april kl. 16.30-19 (evt. efterfølgende møde med BR gruppen) 

 

Mødeleder: Matthew 

Dagsorden: Matthew 

Referat: Lisbeth 

 

 

 

 


