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REFERAT FRA BESTYRELSENS 11. MØDE 
26. NOVEMBER 2019 KL. 17 – 19
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REFERENT
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DAGSORDEN
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Kommunikation
Samarbejdet med BR
Proces frem til KV21
Tillidsposter
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Kommende møder

KOMMENDE MØDER
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8. oktober kl. 17
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Så nærmer tiden sig for det ekstraordinære årsmøde den 30.11., hvor 
vi skal have lagt skinnerne for den organisatoriske del af valgkampen 
i 2021. Vi er spændte på, hvor mange der kommer. Den konkrete 
planlægning blev finpudset. Derudover fik vi fastsat dagsorden 
for det ordinære årsmøde i begyndelsen af det nye år samt et par 
bestyrelsesmøder inden da. Vi vendte også et forslag fra BR gruppen 
om et stormøde om status for arbejdet på Rådhuset og den politiske 
strategi de næste 2 år. Endelig vendte vi vores økonomi i lyset af, at HB 
har besluttet at skære drastisk ned på udgifterne til lokalerne i Åbenrå.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Ekstraordinært årsmøde 30. November
Vi holdt møde med Kristian Johnsen, som bestyrelsen vil foreslå som 
dirigent på mødet. Med ham aftalte vi slagets gang, rollefordelingen, 
rækkefølgen af afstemningspunkterne og ca tider. Vi håber på et godt 
årsmøde med stort fremmøde.

Julefest den 17. december
Vi inviterer til en festlig sammenkomst i Åbenrå den 17. december kl. 
17-19.30. Rasmus Nordqvist fra folketingsgruppen har sagt ja til at 
komme og fortælle lidt om arbejdet i folketinget siden valget, og vi har 
fået tilsagn om, at nogle af borgerrepræsentanterne også vil komme og 
sige lidt om BR arbejdet.

Politikudviklingsmøde på Rådhuset den 9. januar
BR gruppen har udarbejdet forslag til et bredt medlemsinddragende 
møde på Rådhuset, hvor man både vil kigge tilbage på det politiske 
arbejde de sidste 2 år og fremad mod de næste 2 år. Mødet vil blive 
bredt annonceret og bliver startskuddet på politikudviklingsprocessen i 
Alternativet København frem mod kommunalvalget i 2021. Bestyrelsen 
forholder sig neutral ift kandidater og politik, men vi servicerer den 
videre proces og er med til at sørge for, at medlemmerne bliver 
inddraget så meget som muligt. Vi besluttede at bevilge op til 3000 
kr. til fortæring til mødet, ligesom vi har tilbudt at facilitere evt 
samtalegrupper til mødet.

ØKONOMI
Med meget kort varsel er vi blevet indkaldt til møder i anledning af, 
at HB har drøftet besparelser på budget 2020. Herunder har også 
en opsigelse af lejemålet i Åbenrå været i spil.  Uden lokalerne i 
Åbenrå vil det politiske arbejde og indsatsen for at få engageret flere 
medlemmer i København blive meget vanskelig, og timingen op til 
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næste kommunalvalg var rigtig dårlig.

Derfor har kommuneforeningen i København, bestyrelsen for 
Storkredsen i København, borgerrepræsentanterne på Københavns 
Rådhus og Alternativets Unge på landsplan og i København skrevet 
til HB og anmodet om, at der findes andre løsninger. De nævnte 
foreninger har alle givet tilsagn om at stille en garanti, som sammen 
med det reducerede tilskud fra HB dækker udgifter til lokalerne. For 
vores vedkommende drejer det sig om 90.000 kr. Samtidigt skal der 
arbejdes på at skaffe lejeindtægter, idet vi ifølge lejekontrakten godt 
kan udleje lokaler til andre.

En og muligvis flere arbejdsgrupper skal nu arbejde videre med 
projektet ”Red Åbenrå”, og vi håber, at HB endegyldigt på sit 
decembermøde beslutter at lade lokalerne fortsætte som aktivitetshus 
for Alternativet.

Vores økonomi i 2020 bliver begrænset som følge af de kraftigt 
forøgede udgifter til lokaler. Derfor bliver vi meget afhængige af at 
skaffe sponsorer til valgkampaktiviteterne. Men mon ikke det går?
Vores bank, Merkur Andelskasse, vil ikke fritage os for den negative 
rente, som erhvervskunder i de fleste banker er pålagt, også selv 
om vort indestående er langt under 700.000 kr. Desuden er de 
dyre i gebyrer. Derfor besluttede vi at arbejde for at skaffe en ny 
bankforbindelse. Den skal stadig have en grøn og social profil.
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