
 

 

 
 

Storkreds København 
 

Referat 

 

Dag og tid Den 28. februar kl. 17:00 

Sted Gennemsigtighed 

Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine, Kim, Palle, Stine 

Afbud  

Andre tilstedeværende Lia Sofia, Nilas kigge forbi kl. 19:30-19:35 

Referent Lia Sofia 

 

Dagsorden Check in 

1. Besøg af FT-medlem Carolina med drøftelse af FT-rele-
vante initiativer. 

2. Opfølgning fra sidst: 
a) Palles svar til Jan Kristoffersen 
b) Dialog med René Gade om erhvervspolitik 
c) Dragør - status v. Jens 
d) ORLA 28.03 - fortsat drøftelse (Stine og Kim) - ny dato 
skal findes. Charlotte Ditløv skal også have svar 
e) RV17 Møde med Omegn og Nordsjælland 02.03 kl.    

19.00 (Palle) 
f) Dialog med LS om udbetaling af tilskud 
g) Nedsættelse af koordinerende kandidatudvalg (Frb -

svar; Kbh - vender tilbage; Tårnby - nej pt) 
 

3. Færdiggørelse af Årsplan 
 

4. Kommuneforening Tårnby har henvendt sig om hjælp til 
‘revitalisering’ + hjælp til facilitering på møde i kommune-
foreningen d.9.marts (Stine) 

 
5. Status på kommunikationgruppen (Stine og Lia Sofia). Ny 

tovholder på kommunikation (Stine ønsker ikke at være 
tovholder for kommunikation for Storkredsen 

 
6. KV17 

a. Ordførerskaber i København på FB  
b. Henvendelse fra Københavns KV-17kandidater vedr. FB-
Siden “Alternativet - Storkreds København” (Bjarke og Niko) 
c. Drøftelse af fremtidig brug af FB- Siden “Alternativet - 
Storkreds København” 
d. Polaer der bliver pålagt lokalforeningerne - ikke alle er op 
til det!  (Tove) 
 

7. Møde med FT kandidaterne den 14. marts kl 17 
 Lokale bookes 
 Program 
 Mad/snacks 
 Indkaldes på mail 

 

https://drive.google.com/open?id=0B6-C4MHBY_racVptUEVNbFlKX2c
https://dialog.alternativet.dk/t/alternativets-politikudvikling-pa-erhverv-igangsaettes-nu/4549/5?u=palle
https://1drv.ms/w/s!ApSe7gQ7wZlfmH6vE7O5d0-3RI9N


 

8. Vores Folkemøde 12.03 Chr.Havns Beboerhus 
(fortsat idéudvikling, plan for kommunikation, tilmelding 
og hvem-gør-hvad) 
 

9. HBs møde 01-03 

Organisering af internationalt/EU-arbejde i Alternativet 
og EU på landsmødet 

se også denne hjemmeside: http://www.deo.dk/ 
 

10. Indkomne Medlemsforslag & Ansøgninger: 

a. Kunne man forestille sig, at storkredsen kunne facilitere en 
debataften omkring det nye folkeskoleudspil? (Martin Bønsvik 
Weding til Palle. I FB tråd i “KV17-gruppen Uddannelse og livslang 
Nysgerrighed” 27-02-17 
b. Ansøgning om midler til 8.marts arrangement i Storkreds 
KBH. 
c. Christian mehlsen, ny kasserer i lokalforening kbh har 
spurgt, om vi vil købe et skab sammen med dem, som skal stå i 
Gennemsigtighed. Link: https://www.ajprodukter.dk/skabe/op-
bevarings-skabe/kontorskab/4061124-19441003.wf?produc-
tId=19441021 (Julie) 
d. En del af bydelsforeningerne har ikke oprettet en konto - 
må de få udbetalt pengene til en privat konto? 
 

11. Eventuelt 
 
 

Referat 

1. Drøftelse af FT-relevante initiativer (Carolina) 

Dette punkt udsættes. 
2. Opfølgning fra sidst: 

a) Palles svar til Jan Kristoffersen 
Palle har skrevet til Jan, men afventer stadig svar. 
Jens snakker med Jacob om, at han kan tage kontakt til Bjarke og 
muligvis koordinere noget i forhold til EU. 
 

b) Dialog med René Gade om erhvervspolitik 
René er blevet orienteret og har svaret. 
 

c) Dragør - status v. Jens 
Der er indkaldt til Årsmøde, der er dog stadig lidt udfordringer. 
Julie tager kontakt til Dragørs kassér. 
 

d) ORLA 28.03 - fortsat drøftelse (Stine og Kim) 
Charlotte kunne ikke den 28/3. 
Mødet bliver flyttet til den 18/4 kl. 17-21 og Julie undersøger om 
Charlotte kan facilitere. 
Tove undersøger hvor vi kan være og om der er mulighed for at 
købe mad. 
 

e) RV17 Møde med Omegn og Nordsjælland 02.03 kl. 
19.00 (Palle) 
Palle orienterer om dette. 

https://drive.google.com/open?id=0B4s6Q1XD7jU8OEtPNFV5ZktwdTA
https://drive.google.com/open?id=0B4s6Q1XD7jU8WDY3c1JKcEFpMU0
https://drive.google.com/open?id=0B4s6Q1XD7jU8WDY3c1JKcEFpMU0
http://www.deo.dk/
https://www.ajprodukter.dk/skabe/opbevarings-skabe/kontorskab/4061124-19441003.wf?productId=19441021
https://www.ajprodukter.dk/skabe/opbevarings-skabe/kontorskab/4061124-19441003.wf?productId=19441021
https://www.ajprodukter.dk/skabe/opbevarings-skabe/kontorskab/4061124-19441003.wf?productId=19441021
https://drive.google.com/open?id=0B6-C4MHBY_racVptUEVNbFlKX2c
https://dialog.alternativet.dk/t/alternativets-politikudvikling-pa-erhverv-igangsaettes-nu/4549/5?u=palle


 

 
f) Dialog med LS om udbetaling af tilskud 

Der er ikke noget nyt (Stine) 
Frederiksberg har ikke fået konto endnu. 
Julie sender et link til Håndbogen, hvor der står beskrevet hvor-
dan man opretter konto ved Mercur. 
Julie skriver til Birte. 
 

g) Nedsættelse af koordinerende kandidatudvalg (Frb -
svar; Kbh - vender tilbage; Tårnby - nej pt) 
Palle oplyser om at det koordinerende kandidatudvalg kan bestå 
af op til 16 personer. Palle er i dialog med de vedrørende. 
 

3. Færdiggørelse af Årsplan 
Lia Sofia tager rettelserne med til Lola og printer den endelige ud 
som A3 og hænger den op i Gennemsigtighed. 

 
4. Kommuneforening Tårnby d. 9. marts (Stine) 

Der er ikke mange aktive, derfor er der nogle udfordringer. 
De søger en facilitator og Stine undersøger nærmere i denne for-
bindelse. 
Stine har anbefalet at de tager kontakt til kommuneforening Kbh, 
da de har erfaring med KV17. 
 

5. Status på kommunikationgruppen (Stine og Lia Sofia). 
Ny tovholder på kommunikation. 

Efter maj vil Jens gerne være kommunikationsansvarlig, da Stine 
ikke har mulighed for dette længere. I mellemtiden fortsætter Lia 
Sofia med arbejdet og stiller spørgsmål til Stine, hvis behovet 
skulle opstå. 
Nyhedsbrev i forbindelse med regionsvalg skal varetages af stor-
kredsens kommunikationsteam. I denne forbindelse snakker Lia 
Sofia med Thomas Titanium om hvordan man sender nyhedsbre-
vet ud til de fire storkredse. 
 
Lia Sofia snakker med Noah om hvordan vi kan få informationen, 
der stod ved storkreds København på den gamle hjemmeside, 
overført til den nye. 
 
Når man søger på København inde på den nye hjemmeside, så 
kommer kommuneforeningens side op som ‘Alternativet Køben-
havn’ og storkredsens er under. Dette skal rettes, da kommune-
foreningen organisatorisk hører under storkredsen. Ydermere 
skal det fremgå at kommuneforeningen er en kommuneforenin-
gen. 
 

6. KV17 
a. Ordførerskaber i København på FB  
Kim fortæller om KV17 weekenden, hvor der blev fordelt ordfø-
rerskaber. 
Der er planlagt et ekstraordinært opstillingsmøde den 31. marts 
med sidestillet opstilling. 
 

b. Henvendelse fra Københavns KV-17 kandidater vedr. FB-
Siden “Alternativet - Storkreds København” (Bjarke og 
Niko) 

https://drive.google.com/open?id=0B5hzrtQSB1xKWHpEVXVoMHh5UEE
https://1drv.ms/w/s!ApSe7gQ7wZlfmH6vE7O5d0-3RI9N


 

Bjarke har bedt om adgang til Storkreds Københavns facebook-
side og Stine vender tilbage med svar efter drøftelse i bestyrel-
sen. 
Bestyrelsen vurderer at formålet med at ændre navnet er for 
kortsigtet og ekskluderende for de andre kommuneforeninger og 
ikke for den kommende RV-proces og fremtidig FT-valg. FB-si-
den skal kunne favne hele Storkredsen og bistå med distribution 
af indhold på en strategisk og taktisk forsvarlig måde, der kom-
mer alle kandidater til gode i den kommende tid. Bestyrelsen an-
erkender, at antallet af medlemmer på FB-siden er attraktiv og et 
aktiv i den kommende valgkamp, og vil derfor gøre hvad den kan, 
for at understøtte KV17-aktiviteter. 
 

c. Drøftelse af fremtidig brug af FB- Siden “Alternativet - 
Storkreds København” 

 
Drøftelse af fremtidig brug af FB-siden “Alternativet - Storkreds 
København” 
- Der er bred enighed om, at der skal laves en kommunikations-
strategi for FB-siden der understøtter KV17 på den korte bane, 
men som ikke devaluerer Storkredsens langsigtede tilstedevæ-
relse på FB. Derfor vil storkredsen indkalde til møde med de 
kommunikationsansvarlige i kommuneforeningernes KV17-kam-
pagneteam for at udvikle strategi og guidelines i fællesskab. 
 

d. Polaer der bliver pålagt lokalforeningerne (Tove) 
Dette er en udfordring, da det er svært at få nok til at deltage. 
Tove tager kontakt til Kommuneforening Kbh og beder om hjælp. 
 

7. Møde med FT kandidaterne den 14. marts kl 17-19 
 Store Å er booket 
 Der sammensættes en kort dagsorden 
 Katinka køber snacks 
 Når tid er opretter Lia Sofia en begivenhed i facebook-

gruppen og der skal stå hvornår de senest skal tilmelde 
sig. Kampagneansvarlige må gerne deltage. 

 
8. Vores Folkemøde 12. marts kl. 10-16 Chr.Havns Bebo-
erhus 

Katinka spørger Troels om han vil være facilitator. 
Katinka bliver nødt til at gå 15:45. 
Morgenmaden kl 10:30-11:30. I denne forbindelse sørger Tove 
for, at lave en liste, hvor de deltagende kan krydse af hvad de vil 
medbringe til en fælles brunch og gerne, så der også er noget til 
frokost. 
Stine redigerer skrivet, så der først står ‘medlemmer’ og resten 
opremses efterfølgende. 
Dem som slæber fra Åbenrå kan tage en taxa og de skal huske 
kvittering. 
Stine og Katinka handler ind til frokost. 



 

9. HBs møde 01-03 

Organisering af internationalt/EU-arbejde i Alternativet 
og EU på landsmødet 

Dette punkt udgår, da Nilas kiggede forbi under mødet. 
 

10. Indkomne Medlemsforslag & Ansøgninger: 

a. Kunne man forestille sig, at storkredsen kunne facilitere en 
debataften omkring det nye folkeskoleudspil? 

Det er ikke storkredsen som skal stå for dette, men storkredsen 
vil gerne støtte op. Palle svarer Martin og opfordrer ham til at 
tage kontakt til Carolina, Kim og Helene. 
 

b. Ansøgning om midler til 8.marts arrangement i Storkreds 
KBH. 

Godkendt men storkredsen skal have en liste over hvem der skal 
have gaverne. Dette siger Katinka videre. 
 

c. Christian mehlsen, ny kasserer i kommuneforening kbh 
har spurgt, om vi vil købe et skab sammen med dem, som 
skal stå i Gennemsigtighed (Julie) 

Storkreds København har ikke behov for et skab. 
Der er mulighed for at lokalforeningerne kan få en plads i det 
hvide møbel, hvor der kan opbevares lidt. 
 

d. Må bydelsforeningerne få udbetalt pengene til en privat 
konto? 

Dette undersøger Julie 
 

11. Eventuelt 
Opdatering af ansøgningsskemaet 
Palle opdaterer beskrivelsen for, hvordan man søger midler i 
Storkreds København heriblandt skal eksemplerne i bunden af 
skemaet opdateres. 
 
Lia Sofia sætter et skilt på det brune skab i Gennemsigtighed, 
hvorpå der står ‘Storkreds København’ 
 
Bestyrelsen har snakket om de sidste to politiske udspil samt 
den tilhørende kommunikationsstrategi og dette tages op som et 
punkt til det næste advisory board. 

 

Datoer for næste be-
styrelsesmøder 

Den 14. marts kl. 17:00 - 19:00 har bestyrelsen møde med FT-kan-
didaterne i Storkreds København. kl. 19:00 starter bestyrelsesmø-
det i Gennemsigtighed 
Den 28. marts bestyrelsesmøde kl. 17:00 – Gennemsigtighed 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4s6Q1XD7jU8OEtPNFV5ZktwdTA
https://drive.google.com/open?id=0B4s6Q1XD7jU8WDY3c1JKcEFpMU0
https://drive.google.com/open?id=0B4s6Q1XD7jU8WDY3c1JKcEFpMU0

