
   

 

Referat 
Storkreds København bestyrelsesmøde – den 2. april 2016 

 

Til stede: 
Niko Grünfeld, 
Kathrine Lauritzen, 
Kim Hjerrild, 
Stine Holmgaard, 
Helena Udsen 
Fabrizio Macchi D’Otonne. 
 
Afbud fra Mark, Andreas og Gitte. 
 

1. Bordet rundt med kommentarer på indkaldelse til stiftelse af Københavns Kommune 
Forening uden orientering til bestyrelsen i Storkreds København. To medlemmer har 
uden om Storkreds Kbh. taget initiativ til et stiftende årsmøde for Københavns 
Kommuneforening. Der er sendt invitation og mail rundt til medlemmer – via Brian 
Frandsen (LS) - uden konkret afsender, hvilket gør Storkreds bestyrelsen lig med 
indkaldelsen. Det er stærkt kritisabelt og ude af tråd med vores værdier om ny politisk 
kultur, gennemsigtige processer og medlemskommunikation fra central hold. Vi 
bakker op om initiativet og stiftelsen af Kbh. Kommuneforening, men lad os nu hjælpe 
hinanden og koordinere arbejdet. 

 
 
Fabrizio Macchi D’Otonne har ønsket at få denne kommentar med i referatet. ”Ovenstående 
er ikke fyldegørende idet jeg, endnu en gang, krydsforhøres, af et flertal i bestyrelsen som 
bruger 1,5 time på at stille spørgsmålstegn ved min loyalitet for bevægelsen og min indsats 
for organisationen. Samtidig bliver mine bidrag til diskussionen tilsyneladende ignoreret, jeg 
har på mødet forklaret bestyrelsen at den udsendte email omkring stiftelsen af 
Lokalforeningen i København efter min bedste viden ved en fejl af LS er udsendt med 
bestyrelsen som afsender”. 
 
 
Der besluttes følgende: 
 
1.) Vi indkalder til møde med Theis, Gitte snarest muligt. Stine, Helena og Kim har mandatet til 
at forberede en demokratisk og gennemsigtig proces i samarbejde med Theis/Gitte. Vi skal 
have defineret opgaven, ansvaret og rollerne for den kommende forening i Københavns 
Kommune. Det stiftende møde den 26/4 skal ske i tæt samarbejde med bestyrelsen. 
 
2.) Vi ser at den kommende kommuneforening har en central opgave i koordinering og 
igangsættelse af KV17. Stort årsmøde planlægges den 18/9 2016 hvor bestyrelserne til både 
Københavns Kommuneforening og Storkreds København vælges og vedtægterne besluttes. 
 
3.) Al kommunikation til medlemmer af Storkreds København skal ske gennem godkendelse 
af Stine, som er kommunikationsansvarlig i bestyrelsen. Ingen kan sende via officielle lister til 



   

 

medlemmer uden mandat fra Stine. Bl.a. på grund af persondataloven er vi nødsaget til at 
være ekstra opmærksomme på dette punkt. 
 
4.) Vi beslutter at holde åbent bestyrelsesmøde om vedtægterne den 20/4 2016. Stine/Kim er 
ansvarlige. 
 
5.) Valg af Folketingskandidater til Storkreds København planlægges til september 2016. 
 
6.) Forudsætning for udbetaling af penge til kommuneforeningerne Frederiksberg, Dragør, 
Tårnby og København. Der skal være valgt en bestyrelse, en kassér, registrering af 
cvrnummer og vedtægterne skal være godkendt af Storkreds København. Der skal desuden 
være oprettet et kontonummer. 
 
7.) Mandater og projekter internt i bestyrelsen er nulstillet og skal fordeles på ny mandag den 
4/4. 


