
Lokal forankring i København 2018 

Hensigtserklæring  

Til Alternativet København Kommuneforenings bestyrelse 

 

Hermed fremsendes forslag til næstkommende Årsmøde i Alternativet kommuneforening 
København, den 7. januar 2018 

 

Begrundelse: 

København er en for stor enhed, og Alternativet København har et stort antal medlemmer, der bor i 
forskellige bydele og har forskellige lokale forhold. I partiet er der blevet udviklet masser politik 
inden for de fleste områder.  Vi bør begynde at eksekvere politikken igennem lokal organisering og 
aktivisme. Mennesker kan bedst forholde sig til, hvad der sker lige uden for deres egen dør. Det har 
senest været demonstreret af Medborgerne, der mobiliserede beboerne for kampagnen Tryg 
Nørrebro Station. 
Der er mange muligheder i KBHs kommune, som man kan benytte sig af lokalt, f.eks. gratis 
cykelstativer, gratis træer, og bevillinger fra lokale udvalg. Derudover, skal der i starten af 2018 
udpeges repræsentanter til de 12 lokaludvalg i KBH. Det er vigtigt, at Alternativet er repræsenteret. 
 

Formål: 

I de bydelsforeninger, hvor der allerede foregår noget aktivitet, bør denne aktivitet stabiliseres og 
styrkes. De inaktive bydelsforeninger bør aktiveres med støtte fra bestyrelsen og de andre 
bydelsforeninger.  
Vi ser, at bydelsforeningerne bør være det naturlige sted for medlemmerne at være aktive. 
Overordnet kommunalpolitik bør være en kulmination af den politiske og organisatoriske aktivitet, 
der foregår lokalt. 
Bestyrelsens opgave er at støtte op om og servicere bydelsforeninger. 
 

Forslag: 

❖ Medlemmer i Alternativet København kobles til deres bydelsforening. Dette kan gøres ved at 
sende en introduktions e-mail fra bydelsforeningen, der fortæller hvilke aktiviteter, der er, og 
hvilke arbejdsopgaver/vagter man kan tage, hvem sidder i bydelsforeningens bestyrelse, osv. 
Introduktions e-mailen sendes løbende til nye medlemmer (også når et gammelt medlem flytter 
adresse til en anden bydel). Der kan også holdes regelmæssige intro møder i hver bydelsforening 
for nye medlemmer. 
 

❖ For at vedligeholde kontakten mellem bestyrelsen og bydelsforeningerne, foreslår vi at en eller 
to bestyrelsesmedlemmer hver anden måned  bør deltage til et medlemsmøde i hver 
bydelsforening. 
 



❖ For at få bydelsforeningerne aktiveret og holde dem i gang, foreslår vi at der holdes 
regelmæssige medlemsmøder (hver uge eller hver anden uge), hvor lokale udfordringer og idéer 
til organisering og aktivisme omkring specifikke sager diskuteres. Inspireret af Åben Kaffeklubs 
mødeformat, foreslår vi: 
- At hvert møde har et specifikt tema/emne 
- At der bygges videre fra det ene møde til det næste 
- At hvert møde har et bestemt antal tovholdere passende til det gennemsnitlige 

deltagerantal 
- At man laver en tovholdervagt, hvor aktive medlemmer kan skrive sig på. Dette sikrer at 

foreningsaktivitet drives af medlemmerne og gør det mere overskueligt for medlemmer at 
blive aktive ved at tage en specifik og defineret opgave. 

 
❖ Bestyrelsen har tidligere faciliteret møder mellem repræsentanter fra bydelsforeningerne. Vi 

foreslår, at dette initiativ genoplives med et regelmæssig møde (f.eks. en gang i kvartalet), hvor 
der kan udveksles gode idéer, diskuteres overordnede emner, og søges råd til og hjælp med 
egne udfordringer. 
 

❖ Bydelsforeningerne inviterer til borgermøder og værksteder, hvor man diskuterer lokale 
udfordringer, idéer, og aktivisme. 
  

❖ Bydelsforeningerne linker op til og samarbejder med de lokale bevægelser. 
 

 

Bydelforeningerne i KBH: (til orientering)  

Vanløse-Brønshøj  

Sydhavnen og Vesterbro 

Bispebjerg NV  

Amager  

Indre by - Christianshavn  

Valby  

Østerbro  

Nørrebro 

 

 

 

Forslagsstillere: 

Fatma Tounsi 

Stine Bardeleben Helles 

Martin Bønsvig Wehding 

Martin Kjærulff 

Sanne Gutkin 

Jan Kristoffersen 

Per René Zimmermann 

Hans Henrik Andersen 

Jonathan Ries 

Else Alliverti Kronman 

Rolf Bjerre 

 

Mange hilsner, på vegne af forslagsstillerne, 
Fatma Tounsi 
50 14 97 32 
23.12.2017 


