Kommuneforeningen København - Alternativet
Referat fra årsmøde den 5. marts 2022
Der deltog 14 i årsmødet.
Peter Laudrup

1. Valg af dirigent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet
og beslutningsdygtig.
referent: Ane Jette Thomsen

2. Valg af referent og
stemmetællere

Da fremmødet ikke var på mere end 14 personer blev der ikke valgt
stemmetællere.
Uddrag af bestyrelsens beretning - den fulde beretning er vedhæftet
som bilag.

3. Bestyrelsens
beretning

• Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år været præget af
udfordringerne i partiet og de konsekvenser det har haft med
faldende medlemstal, manglende indtægter og langt færre
medlemmer, der engagerer sig.
• Der har været en markant udskiftning af bestyrelsesmedlemmer
hvor ved at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev formindsket fra
fem medlemmer + to suppleanter til kun et medlem i august 2021.
• Et ekstraordinær årsmøde betød to nye medlemmer i bestyrelsen,
hvilket betød at bestyrelsen der nu var på tre medlemmer kunne
fortsætte arbejdet i perioden ud.
• Manglende indtægter har betydet at lokalerne i Åbenrå skulle
opsiges og nye lokale muligheder findes, hvilket medførte et stort
arbejde for bestyrelsen.
• KV21 blev den aktivitet som bestyrelsen besluttede at koncentere
sig om i den resterende periode. Efter en del problemer med at
organiserer arbejdet med KV21 endte det med at bestyrelsen
valgte at iværksætte en kollektiv kampagneledelse.
• Bestyrelsen valgte at give Adm Rosschou orlov fra bestyrelsen i to
måneder for i stedet at ansætte ham på fuldtid i to måneder til
arbejdet med KV21. Der blev ligeledes prioriteret midler til at
ansatte en person til at synliggøre valgkampen via So-Me.
• Af de aktiviteter der blev genneført skal nævnes pop op Å på Dr.
Louises Bro hver fredag eftermiddag.
• Der blev valgt 9 kandidater på opstillingsmødet (en trak sig
imidlertid efterfølgende). Det lykkedes at få valgt to kandidater
Franciska Rosenkilde og Christina Olumeko ind i
Borgerrepræsentationen, hvilket måske ikke var så godt som håbet,
men heller ikke så slemt, som frygtet.
• KV21 kampagnen blev efterfølgende evalueret med det formål at
være bedre rustet til et kommende folketingsvalg.

• I januar 2022 blev der afholdt et politisk strategimøde, som var
velbesøgt. Der er nedsat en åben gruppe som mødes med 14. dag
med det formål at fortsætte drøftelserne af den politiske strategi og
forsøge at konkretisere denne.
• Der er udpeget medlemmer til at indgå i den næste fire-årige
periode i Lokaludvalgene.
Kommentarer til beretningen:
• Det uformelle samarbejde mellem kommuneforeningen og
storkredsens bestyrelser har i hele perioden fungeret godt.
• Da kandidatlisten blev indgivet skete der en menneskelig fejl der
medførte at vi blev registreret som listeopstillet i stedet for
sideordnet. Problemet blev løst ved at BR godkendte at vi ændrede
til sideordnet opstilling og at en enkelt kandidat trak sit kandidatur.
Beretningen blev vedtaget ensstemmigt.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2021.

4. Fremlæggelse af
regnskab og budget
til godkendelse

Kommentarer fra de fremmødte:
Der blev påtalt, at der mangler en statusopstilling pr. 31.12.2021 og
at den interne revisions påtegning burde have fremgået af
regnskabet, hvilket kasserer straks fulgte op på.
Regnskabet blev godkendt under forudsætning af, at der snarest
sammen med referatet udsendes et nyt regnskab med en
statusopgørelse pr. 31.12.2021.
Budgettet blev gennemgået og efterfølgende godkendt.

5. Behandling af
forslag

Der er ingen indkomne forslag og punktet bortfaldt.

Da der ikke på forhånd er opstillet 5 kandidater kan man iflg
vedtægterne meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen.
Følgende stillede sig til rådighed og præsenterede kort deres
baggrund for opstillingen:

6. Valg til bestyrelsen

1.
2.
3.
4.
5.

Uffe Meulengracht
Bodil Nissen
Adam Rosschou
Jan Schumann
Josefine Lykkegaard

Alle fem blev valgt med applaus.

Efterfølgende blev der åbnet op for en kortere debat med henblik på
input til de kommende bestyrelsesmedlemer.
• Det kommende Folketingsvalg blev drøftet - herunder vigtigheden
af at et godt samarbejde mellem kommunekreds, storkreds og
landsforeningen. Kristian Johnsen der er HB-medlem vil påtage sig
opgaven med at koordinere arbejdet mellem HB, kommune- og
storkreds.
• Der var bred enighed om at arbejde op til et folketingsvalg skal i
gang allerede nu. Profilering af de kommende folketingskandidater
skal snart påbegyndes og der skal synlighed til hele vejen rundt.
• Debatindlæg, So-Me, events, nyhedsbreve, åbne debatter rundt i
byen, der også kan trække ikke medlemmer til, synliggørelse af
arbejdet i Folketinget, nye medlemmer der tages godt imod.
• Vigtig at planlægge arbejde fornuftigt således at ting kan genbruges
og gøres mindre arbejdskrævende.
• Enighed om at der p.t. er en god energi og at der er spores en
positiv fremgang på flere planer.

7. Valg af revisor(er)

Ane Jette Thomsen

8. Evt.

• Christine Olumeko inviterer til et samarbejde med alle medlemmer,
der har en interesse i at arbejde med de politiske områder, som
ligger inden for Teknik og Miljø udvalgets arbejde på Rådhuset.
• Sundholmen 8 på Amager vil fremadrettet være stedet, hvor
kommuneforeningens planlagte mødeaktiviteter vil finde sted.

den 6. marts 2022
Peter Laudrup
dirigent

Ane Jette Thomsen
referent

