
Referat – Årsmøde, Alternativet København (kommuneforeningen) 

Dato: Søndag den 28. februar 2021, kl. 13.00-16.00  

Sted: Online 

Deltagere: 47 medlemmer tilmeldt via AlleOS deltog i afstemningerne 

Dirigent: Poul Brandrup 

Referent: Thorkild Olsen 

For-person: Kristian Johnsen 

 

Program 

1. Velkomst, valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

2. Beretning fra bestyrelsen og godkendelse af økonomi 
 

3. Valg af bestyrelse og revisor 
 

4. Kommunalvalg 2021: opdatering på processen 
 

5. KV21 kandidater 
 

6. Tillidsafstemning og afstemning om spidskandidat 
 

7. Styrket samarbejde mellem storkreds København og lokalforeningerne 
 
8. Orientering om fremskridt med lokaler 

 
9. Eventuelt samt tak for i dag. 

 
 

Ad. 1 Velkomst, valg af dirigent, referent og stemmetællere 

For-person Kristian Johnsen bød alle velkommen. 
 
Poul Brandrup blev valgt som dirigent. Han konstaterede at Årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med 
vedtægterne. 
 
Thorkild Olsen blev valgt som referent. 
 
Digitale afstemning foregik online via AlleOS og faciliteredes af Noah Sturis som derfor også stor for 
stemmeoptællingerne. 
 

Ad. 2 Beretning fra bestyrelsen og godkendelse af økonomi 

Kristian Johnsen afleverede beretning på vegne af bestyrelsen i København. 
Kristian beskrev året som en rutchebane, hvor der nu er en gryende optimisme efter et stort dyk. Herefter gennemgik 
Kristian året med de mange aspekter og aktiviteter og dets ’downs’ and ’ups’. 
 
Alternativet er mere aktuel og nødvendig end nogensinde blev ét af de afsluttende budskaber, som peger på hvorfor vi 
alle kæmper videre. Og skønt at se, hvordan der nu kigges op ad og udad i stedet for indad. Ligesom vi i København er 
stolte af det hold, vi i dag skal vælge til KV21. 
 



Der er brug for et parti, der favner de unge menneskers ønsker og håb. Og der er brug for jer alle i den videre indsats. 
./.. Beretningen er vedlagt som bilag. 

 
Efter beretningen var der spørgsmål og kommentarer med en vigtig debat om Alternativets troværdighed og 
muligheder. Herunder hvordan vi kan støtte Alternativets Unge i København. 
 
Kasserer Brian Scherlund Bedoya præsenterede regnskab 2020 og budget 2021. Begge dele sendt ud inden mødet, 
dog med en justering på budgettet 2021 grundet et lidt mindre partibidrag. Revisor havde godkendt regnskabet med 
kommentar om manglende indbetaling fra Landsorganisationen, som imidlertid er modtaget efterfølgende. 
 
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
./.. regnskab og budget vedlagt. 
 

Ad. 3 Valg af bestyrelse og revisor 

Der var fremsendt opstillingsgrundlag fra: 

Kristian Johnsen 

Christian Gade Bjerrum 

Tove Auda 

Brian Scherlund Bedoya 

 

På mødet stillede også 

Sanne Gutkin sig til rådighed. 

 

Herudover meldte følgende sig -  

Suppleant: Bodil Nissen 

Suppleant: Katinka Haxthausen. 

 

Alle kandidater præsenterede sig herefter kort. 

Alle opnåede valg med fuld opbakning. 

 

Jan Kristoffersen blev foreslået som intern revisor. 

Jan blev valgt enstemmigt. 

 

Ad. 4 Kommunalvalg 2021 – opdatering på processen 

Dette punkt blev sprunget over. 

 

Ad. 5 KV21 kandidater 

Alle kandidaterne præsenterede sig selv: 
 
Franciska Rosenkilde. Franciska stiller også op som spidskandidat. 
Kim Hjerrild. 
Troels Christian Jakobsen. 
Annika Martins. 
Anders Stjernholm. 



Nicklas Hakmann. 
Martin Kjærulff. 
Birgitte Kehler Holst. 
Taina Hvidlykke. 
Rolf Bjerre var ikke til stede. 
 
Der blev, som første del, afviklet en tillidsafstemning, hvor hver enkelt kandidat skal opnå 50% opbakning for at være 
opstillingsberettiget. Alle på nær Rolf Bjerre opnåede den nødvendige tillid. 
 

Ad. 6 Tillidsafstemning og valg af spidskandidat 

Valg af spidskandidat. Franciska er eneste kandidat – og hermed valgt med stor applaus. 
 
Valg til listen – prioriteret rækkefølge. Nr. 2 på listen skal være af andet køn end spidskandidaten.  

De stemmeberettigede valgte herefter kandidaterne plads på listen fra nr. 2 til nr. 9. 
Resultatet blev som følger: 
 1.Franciska Rosenkilde (Spidskandidat) 

2. Kim Hjerrild 
3. Birgitte Kehler-Holst 
4. Anders Stjernholm 
5. Troels Christian Jakobsen 
6. Nicklas Hartmann 
7. Martin Kjærulff 
8. Annika Martins 
9. Taina Hvidlykke. 

 

Ad. 7 Styrket samarbejde mellem storkreds København og lokalforeningerne 

Kristian orienterede om det praktiske og pragmatiske samarbejde, der er etableret mellem storkredsen og Københavns 
kommuneforening. Herunder at der også er udtrykt interesse fra Frederiksberg om et tættere samarbejde. 
Nu går der en proces i gang, der skal undersøge mulighederne for en formel sammenlægning. Når og hvis det er muligt, 
vil det blive fremlagt medlemmerne på et fremtidigt (ekstraordinært) årsmøde. 

 

Ad. 8 Orientering om fremskridt omkring nye lokaler 

Brian orienterede om, at Åbenrå 33 er opsagt, da det er for dyrt og ikke passer til vores behov længere. Lejemålet 
udløber til april. 
Derfor pakker vi Åbenrå ned og opmagasinerer alt materialet. Så flytter vi i et kontorhotel i en kortere periode, hvor vi 
kan spare mange penge – i en periode, hvor vi alligevel ikke kan mødes. 
 
Dette løsner midler til den kommende valgkamp. 
Når vi nærmer os sommeren, vil der følge et nærmere oplæg om kommende domicil. 
 
Lokalesituationen gav anledning til en del spørgsmål og kommentarer samt ideer, som bestyrelsen ved Brian vil følge op 
på. 
 

Ad. 9 Eventuelt samt tak for i dag 

Thorkild orienterede om, at der afholdes årsmøde i storkredsen den 21. marts. 
 
Kim Hjerrild opfordrede til at deltage i demonstrationen omkring Lærkesletten torsdag den 4. marts  klokken 16:00, 
hvor han og andre medlemmer af BR desværre ikke vil kunne deltage. Med reference til Alternativets aktive og synlige 
deltagelse i lignende demonstrationer op til KV17 opfordredes til at Å aktivister deltager med Å flag mv. for at 
synligøre Alternativets synspunkter omkring Amager Fælled m.v.  
 
Kim Hyttel, som er valgt til lokaludvalget for Indre By pegede på muligheder for at opkvalificere arbejdet og 
koordinere det på tværs af kommunen. 



 
Birgitte Kehler Holst opfordrede i forlængelse heraf til at genoptage koordineringsmøder mellem Å’s LU 
repræsentanter. Hun støttede også at gøre det tydeligt, når Alternativister fra Å møder op til demonstrationer og 
events. 
 
 
Thorkild Olsen 
28. februar 2021 
 
 
 
Godkendt af dirigent, Poul Brandrup 
 


