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P.gr.a. uheldigt sammenfald med møde i et af lokaludvalgene samt 
andre gøremål var vi ikke så mange. Vi fik gjort status på tingene og 
evalueret på møde med lokaludvalgsmedlemmer og BR medlemmer 
på Rådhuset den 24. august. Og vi konstaterede, at vi i den grad har 
brug for frivillige til aktiviteter i Alternativet København. Der mangler 
medlemmer og suppleanter i flere lokaludvalg, aktive i bydelene 
og frivillige, der vil hjælpe bestyrelsen med at få organiseret den 
kommende valgkamp.

EVENTS OG ØKONOMI
Vores udgifter til Priden er dækket af en pulje, Storkreds København har 
afsat til events. Derfor kan vi bruge de 10.000 kr, vi afsatte til formålet, 
til andre ting.

Vi har omsider fået regning fra Landssekretariatet for vores andel af 
huslejen til Åbenrå i 2019, knapt 45.000 kr. Det svarer til det beløb, vi 
satte af i budgettet. Når lønudgiften til kommunikationsmedarbejder er 
betalt, har vi 35.000 kr at gøre godt med resten af året.

Vi har et fællesskab med LS om fredagsbaren den 3. fredag i 
måneden. Her har vi lagt ud for indkøb af øl og vand. Det er tanken, at 
drikkevaredelen og underholdningsdelen skal være selvfinansierende, 
idét at der opkræves betaling via mobile pay til vores konto på lidt 
mere, end drikkevarerne koster. Overskuddet skal så finansiere 
underholdning. Vi dækker udgifter til snacks og frugt. Foreløbigt ser 
det ud som en god model. Vi afventer referat fra eventgruppen om 
Kulturnat arrangement.

SAMARBEJDET MED BR
Der blev afholdt møde på Rådhuset den 24. august om strategi 
op til de politiske forhandlinger om kommunens budget for 2020. 
Udgangspunktet var et strategioplæg, som vores BR medlemmer 
udarbejdede på et seminar i april, hvor 5 indsatsområder blev udpeget. 
Mødet skulle konkretisere og uddybe punkterne.

Alle Å´s lokaludvalgsmedlemmer samt bydelsbestyrelsesmedlemmer 
var inviteret. Næsten alle LU medlemmer mødte op, men kun en enkelt 
fra bydelsbestyrelserne. Desværre kom kun 2 af de 6 BR-medlemmer, 
hvilket blev beklaget meget. Udbyttet kunne muligvis have været 
bedre, hvis alle BR medlemmer kunne have været med og ledet 
hver deres workshop, og hvis særligt udvalgte fagkyndige blandt Å´s 
medlemmer havde fået invitation. I det hele taget bør vi blive bedre til 
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at få inddraget den ekspertise, der er blandt vores medlemmer. Men det 
er ikke nogen nem sag at få dem engageret.

Tirsdagsmøderne blev også vendt igen, idet de ikke bruges godt 
nok. Også her savner vi deltagelse fra BR gruppen. Disse møder 
kunne blive det primære forum for politikudviklingen i Alternativet 
København. Det er primært noget, som BR medlemmerne skal stå 
for, kommuneforeningens opgave er at facilitere og søge for, at 
medlemmerne bliver inddraget.

TEAM AKA
Team AKA vil invitere bydelsbestyrelserne til en snak om deres fremtid. 
Det kniber med aktiviteterne mange steder, og måske skal man erstatte 
bestyrelserne med lokale aktivitetsgrupper, som kan arbejde mere 
på ad hoc basis. Der er opstået nogle huller i lokaludvalgene, idet 
der mangler Å medlemmer i Vanløse og Valby lokaludvalg. Desuden 
mangler der en hel del suppleanter. Lokaludvalgene udfører et 
vigtigt stykke arbejde, og det er herigennem, vi kan få indflydelse på 
udviklingen lokalt. Derfor vil vi gøre en indsats for at få flere aktive 
ind der, evt ved direkte kontakt til Å medlemmer i bydelene. De strikse 
regler for adgang til medlemslisterne gør det dog vanskeligt.

KV21
Platformen for det kommende arbejde med organiseringen af 
valgkampen op til næste kommunalvalg startede med evalueringen af 
KV 17 og vedtægtsændringerne på årsmødet i januar. Vi begynder nu at 
lægge spor ud og vil løbende orientere på medlemsmøder. Bestyrelsen 
kan slet, slet ikke løfte opgaven alene, så der bliver brug for rigtig 
mange frivillige til at stå for og koordinere aktiviteterne.

De meget foreløbige tanker drøftes på et medlemsmøde den 19. 
september. Derudover er der planlagt et ekstraordinært landsmøde 
den 30. november, hvor principperne for organiseringen af valgkampen 
skal vedtages. Der bliver et nyt ekstraordinært landsmøde i 2020, hvor 
kandidater og spidskandidat skal vælges. Selve politikudviklingen 
forestiller vi os, at BR medlemmerne og kandidaterne skal stå for, men 
vi hjælper selvfølgelig gerne med at facilitere. Kommuneforeningens 
bestyrelse skal være 100 % neutral ift til kandidaterne.

KOMMUNIKATION
Det elektroniske nyhedsbrev til nye medlemmer er færdigt, men det er 
besværligt at få adgang til medlemsdatabasen. Det er kun én person 
i bestyrelsen, der kan trække mailadresser ud, og det giver nogle 
praktiske problemer. Team intern administration kommer med et 
oplæg til, hvordan vi kan blive bedre til den interne kommunikation i 
bestyrelsen og til at arbejde på samme måde.
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