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KØBENHAVN

REFERAT FRA BESTYRELSENS 5. MØDE 
08. AUGUST 2019 KL. 17 – 20.30

Så er efterårssæsonen skudt i gang efter at vi har ligget lidt underdrejet 
under EP- og folketingsvalgene og i  sommerferien. Vi skal nu i højere 
grad rette fokus mod København. De førstkommende aktiviteter 
er fredagsbaren den 16. august, Copenhagen Pride Parade den 17. 
august, medlemsmødet på Rådhuset den 24. august om de kommunale 
budgetter og Kulturnatten den 11. oktober. Vi starter nu også processen 
henimod kommunalvalget i 2021.  Så vi håber, I vil bakke op og være 
med. Husk at tilmelde jer arrangementerne på kalenderen på AlleOs. 
Den første halve time af bestyrelsesmøderne er som sædvanligt åbne 
for alle medlemmer. Se datoerne sidst i referatet.

EVENTS
Copenhagen Pride Parade
Et lille udvalg med repræsentanter fra vores og Storkredsens 
bestyrelser har med hjælp fra frivillige arbejdet hårdt i sommerferien 
med at få Alternativets del af arrangementet på benene. Vi har tegnet 
et sponsorat, som betyder, at vi er præsenteret på Pridens hjemmeside, 
og vi har selvfølgelig en placering i paraden. Vores faner og musik vil 
være med, og derudover vil der være øl, mindre flag og bioglitter. Som 
noget nyt og også til fremtidigt brug er der indkøbt en vogn, der som en 
bro vil blive trukket gennem paraden.

En stor del af kommuneforeningens bidrag til festlighederne består 
i medlemsmidler, som vi ellers skulle have haft af storkredsen, men 
som er blevet reserveret til events. På den måde bliver det begrænset, 
hvad vi skal bruge af egne midler til Priden. Som sædvanligt byder vi 
på morgenmad i lokalerne i Åbenrå, inden vi i samlet flok begiver os til 
Frederiksberg Rådhus, hvor paraden starter.

Fredagsbar
Fredagsbaren den 3. fredag aften hver måned i Åbenrå genoptages nu 
efter sommerpausen. Næste gang bliver den 16. august. Storkredsen, vi 
i kommuneforeningen og Alternativets Unge står bag, og formålet er 
hyggeligt samvær. Det er ikke tanken, at der skal arrangeres politiske 
diskussioner, men måske nogle sjove indslag med politisk relevans.
Baren skal være nogenlunde selvfinansierende, men den skal ikke give 
overskud. Kommuneforeningen har afsat penge til snacks mm, mens vi 
vil opkræve et beløb for drikkevarer via mobile pay.

Kulturnat
Et udvalg med deltagelse af storkredsen og kommuneforeningen 
er i gang med at planlægge aktiviteterne, som løber ved siden af 
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kulturnatten hos partiet på Christiansborg.
Foreløbigt er myndighederne ansøgt om mulighed for at lukke Åbenrå 
for trafik om aftenen.

KOMMUNIKATION
Under valgkampen i foråret har vi udlånt vores 
kommunikationsmedarbejder til Christiansborg, og det har været til 
gavn for begge parter.

Et elektronisk velkomstbrev med relevante links er næsten færdigt, og 
vil kunne sendes ud meget snart. Vores håb er, at vi herigennem kan 
sikre, at nye medlemmer føler sig velkomne, at de får en forståelse af, 
hvordan de kan komme i kontakt med de aktive i partiet, og at nogle 
af dem på den måde får lyst til selv at blive aktive. Herudover aftalte 
vi, at hjemmesidens oplysninger om bestyrelsen får en meget tiltrængt 
opdatering, og at en plan for synliggørelse af arbejdet på Rådhuset kan 
blive implementeret gennem ugentlige opslag. Det kræver et medspil 
fra vores borgerrepræsentanter. Vores kommunikationsmedarbejder vil 
fortsat synliggøre events på de sociale medier.

Karl-Emil, som hidtil har været tovholder i Team Kommunikation, starter 
nu på uddannelse som cand.mag i journalistik i Odense. Derfor træder 
han et skridt tilbage og bliver suppleant i bestyrelsen. I stedet træder 
Oliver ind som bestyrelsesmedlem. Tovholderens rolle overtages af 
Finn og Brian i fællesskab. Finn skal hjælpe med Frederikkes kontakt 
til BR gruppen, mens Brian tager sig af det kommunikationsfaglige og 
ledelsesmæssige. Brian og Karl-Emil aftaler en overdragelse.

SAMARBEJDET MED BR GRUPPEN
Tirsdagsmøderne starter også op igen, første tirsdag i hver måned 
kl. 18-20. Næste gang er 3. september. Første time er reserveret 
medlemmernes møde med BR medlemmer, anden time er forbeholdt 
de tillidsvalgte i lokaludvalgene.

Det har knebet lidt med BR medlemmernes deltagelse, det håber vi nu 
at få rettet op på. Efterhånden som kommunalvalget nærmer sig, bliver 
det jo også vigtigere med en tæt kontakt mellem LU-medlemmerne og 
BR-medlemmerne. En eller flere fra vores team BR vil fortsat deltage i 
hvert andet møde for Alternativets gruppe på Rådhuset. Finn følger op 
på, hvad status er på de 3 suppleanter til BR.

Den 24. august inviteres til medlemsmøde på Rådhuset, hvor strategien 
op til budgetdrøftelserne i efteråret er på bordet. Udgangspunktet er 
de 6 indsatsområder, som BR gruppen aftalte på et strategiseminar 
i foråret, og mødets formål er at få dem konkretiseret. I første 
omgang bliver lokaludvalgsmedlemmerne, bydelsbestyrelserne og 
kommuneforeningens bestyrelse inviteret, og hvis der viser sig at være 
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plads til flere, kan andre interesserede også deltage. Indbydelsen 
sendes ud i et par omgange med krav om tilmelding.

Efter at Kim Hjerrild er blevet fuldgyldigt medlem af 
Borgerrepræsentationen, kan han ikke længere sidde i de to 
HOFOR bestyrelser. Vi har derfor slået posterne op, og ansøgere er 
begyndt at melde sig. Ansøgningsfristen er 14. august, og herefter vil 
ansættelsesudvalget bestående at Kim Hjerrild fra BR gruppen samt 
Finn Hermansen og Lisbeth Jarlov fra kommuneforeningens bestyrelse 
afholde ansættelsessamtaler og foretage en indstilling til BR gruppen. 
Den endelige beslutning træffes af den samlede Borgerrepræsentation.

PROCES FREM TIL KV 21
Vedtægtsændringerne fra årsmødet i januar sikrede en klar fordeling 
af ansvaret for de organisatoriske og de politiske opgaver. Vi vil 
tilrettelægge en medlemsinddragende proces, som starter nu. Første 
runde bliver et medlemsmøde 19. september, hvor vi skal drøfte de 
foreløbige tanker. Herefter skal der afholdes ekstraordinære årsmøder i 
efteråret 2019 og efteråret 2020 med KV21 på dagsordenen.
Team valg holder møde hos Finn den 21. august kl. 19.

TILLIDSPOSTER 
Vi har hørt, at flere lokaludvalgsmedlemmer er udtrådt, og at pladserne 
derfor skal genbesættes. Vi vil opfordre til, at medlemmer, som 
fratræder tillidsposter, kontakter os, da det er kommuneforeningen, 
som indstiller til de pladser, som besættes af partierne. Proceduren er 
normalt den, at hvis et medlem trækker sig, indtræder 1. suppleanten 
som medlem, mens 2. suppleanten bliver 1. suppleant. Og efter 
rokaderne skal vi så vidt muligt have fyldt hullerne ud. Lisbeth følger op 
på status. Team AKA holder møde hos Finn den 21. august kl 17.

INTERN ADMINISTRATION
Vi aftalte, at Brian som tovholder på teamet jævnligt rydder 
op i mails og sikrer, at henvendelser bliver besvaret. Endvidere 
skal bestyrelseshjemmesiden opdateres. Vi har stadig ikke fået 
svar fra hovedbestyrelsen på, om vores vedtægtsændringer fra 
årsmødet i januar er godkendt. Det drejer sig om dispensation fra 
minimumvedtægten om ikke at have en forperson/ næstforperson og 
kasserer, men i stedet talsperson og økonomiansvarlig. Vi har rykket 
igen, og ellers vil vi tillade os at gå ud fra, at ændringerne er godkendt.
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