
   

 

Referat 
Storkreds KBH: bestyrelsesmøde – den 26. august 2015 

 

Til stede: 
Nilas, 
Kathrine, 
Tor, 
Kristine 
Signe (referent) 
 
Agenda 
Update fra alle samt opgaver fra sidst 
Årsmøde 
Mail fra Niels 
Vores behov som organisation 
Grupper next step 
Økonomi 
Skal vi hoste Klima march? 
Filmvisning 
 
 

Opdatering 

Kathrine: Der blev afholdt Politisk Forum i søndags. Tre områder blev godkendt: vores skattepolitik, at 

vi går ind for lovliggørelse af canabis, og at vi ønsker at udvide markedsføringsloven til at omfatte 

animalske produkter. Der blev talt meget om, hvordan processen omkring vedtagelse af politik skal 

foregå. Hvordan skaber vi en proces, hvor vi sikrer, at forslagsstillerne kan genkende sig selv i den 

vedtagne politik? På baggrund af denne debat blev de ovennævnte tre områder vedtaget, men med et 

carte blanche til, at formuleringerne kan ændres. Nilas foreslår, at vi tager en debat om, hvordan vi vil 

skabe denne proces i København. Hvordan skaber vi i København en gennemsigtig proces? Vi taler 

om, at vi tage denne diskussion ved næste bestyrelsesmøde. Hvordan vil vi gøre ift. kommunikation, 

involvering og processen op til PoFu. Dette møde skal være en rammesætningsaften for, hvordan vi 

skaber politik i KBH. Hvad er vores behov, og hvordan vil vi samarbejde med borgen og de andre 

kredse? Det aftales, at Nilas indkalder til et møde med BH og POLA gruppen for at starte processen 

omkring, hvordan vi udvikler lokalpolitik. Det besluttes, at vi venter med at tage stilling til om dette skal 

på som punkt til næste gang! 

Kristine og Signe: De er ved at gå i gang med at opdatere de forskellige kommunikationsplatforme og 

udvikle en strategi for den samlede kommunikation. Det besluttes, at denne opgave har første prioritet! 

Der er så småt ved at være styr på modtagelsen af nye aktive. Rasmus fortsætter sine introaftener hver 

torsdag. Her skal findes et team til at hjælpe ham med det praktiske, samt tage efterfølgende samtaler 

med de aktive om, hvordan de kommer videre ind i organisationen. Fabrizzio og Bolette er på. 

Derudover holder Alternativets unge intro aftener hver anden tirsdag. Vi skal have en form for 



   

 

koordineringsmøder (vi skal finde på et andet navn) i gang, hvor aktive fra de forskellige grupper 

kommer og giver en lille up-date, og hvor nye aktive kan skabe kontakter. Her kan nye grupper også 

etableres. 

Der tales om at holde et Koordineringsmøde allerede i næste uge, men beslutningen om en præcis 

dato udskydes, fordi alle lokaler i Kattesundet er booket i næste uge. 

Nilas: Vi har brug for at definere, hvad et Politisk Laboratorium er. Måske vi skal udvikle en guide til, 

hvilke processer et POLA består i. Det samme kunne gøre sig gældende ved afholdelse af 

samtalesaloner og andet. Nilas har indkaldt de københavnske kandidater til et møde for at evaluere 

valgkampen samt afklare fremtiden. Ift. Projektet omkring Jakobs bog skal der indkaldes til et møde om 

processen. Processen skal legitimeres, og der skal tilknyttes tovholdere. 

Tor: Tor har skrevet til regnskabsdamen Birte mht. til de 40.000. Hun tjekker op på det. Plakatpengene 

betales fra det nationale regnskab. 

 
 

Årsmøde 

Tor har været ude at kigge på KPH Volume. Leje af stedet er 25.000kr + moms. Ud over det skal vi selv 

finde toiletter og stole (der er bænke til max 80 mennesker). Der er højtalere og scene, men vi skal selv 

stille det op. Indtil videre er der knap 200 medlemmer tilmeldt til årsmødet. Tor har kontakt til noget 

’street food’, der måske kommer og laver mad folk kan købe på stedet. Der er aftaler med Søbogaard 

og Økovin om, at de kan levere drikkevarer til baren. Vi kan tjene lidt på barsalg – afregning er først 

bagefter, og vi kan levere det, vi ikke sælger, tilbage. Baseret på, at der kommer ca. 500 til festen, og at 

folk lægger ca. 100kr i indgangen, burde regnskabet gå i nul. Tor har holdt et møde med Ingeborg og 

Mads ang. interview og valg af kandidater på årsmødet – det er uvidst, hvor meget tid de har til at 

forberede denne proces. Det besluttes, at vi holder et møde i morgen kl. 17.30 hos Nilas, hvor vi 

planlægger hele processen omkring årsmødet – et detailplanlægningsmøde. Opgave til mødet i 

morgen: Vi skal alle sammen tænke over, hvad formålet er med eventet. Hvad vil vi gerne have ud af 

dagen? Det aftales, at Nilas og Tor indhenter tilbud på leje af stole, toiletter osv. inden vi mødes i 

morgen. Vi aftaler, at Kristine og Signe i morgen annoncere i lokalgruppen efter en eventkoordinator til 

årsmødet. 

 

Mail fra Niels-Simon 

Nilas snakker med ham og indkalder til husmøde 

 

Afrunding 

Der tales om, om vi skal droppe bestyrelsesmødet i næste uge og i stedet holde et tema 

bestyrelsesmøde, hvor vi taler om organisation og behov. 



   

 

 

Næste bestyrelsesmøde aftales til tirsdag den 1. september kl. 18 – 21 

 


