
 

 

Årsmøde Københavns Omegns Storkreds 18/6 2019 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere og referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. eventuelle vedtægtsændringer 
5. Fremlæggelse af Regnskab til godkendelse 
6. Rapportering fra medlemmerne af råd og udvalg 

a. Politisk Forum 
b. Dialogrådet 

7. Behandling af forslag fra medlemmerne 
8. Valg til bestyrelsen 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Malene Grindsted, hun vælges uden modkandidat. 
Dirigenten oplyser om at der er endnu en kandidat til bestyrelsen, Jette Vestergaard som 
tidligere har siddet i bestyrelsen, ønsker at stille op, selvom opstillingsfristen er overskredet. 
Det efterlyses om andre ønsker at opstille, det er ikke tilfældet. 
Forsamlingen acceptere at Jette opstiller på mødet. 

 
2. Valg af stemmetællere og dirigent 
Ken Petersson forslås af bestyrelsen og vælges uden modkandidat 
Claus Tversted, Jesper Callesen og Steffen Koch vælges som stemmetællere. 

 
3. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsen uddelte nedenstående skriftlige beretning til forsamlingen: 
 
Som Thomas Møller og Christine Madsen supplerede mundtligt, 
En uddybende omtale af EP valghandlingen, som fik Jette Vestergaard til at forlade posten som 
formand for Omegnens Bestyrelse. 
I forhold til folketingsvalgets afvikling, primært i forhold til kønskvoteringen, blev der brugt en 
del ressourcer på dette i samspillet med Landssekretariatet. 
Årets arrangementer blev gennemgået. 
 
Marianne V Hansen roste Ghetto konferencen og ønskede mere af dette. I forhold til 
kønskvoteringen var Marianne ked af det blev omtalt som om at HB havde tvunget 
Storkredsen til at indføre kønskvoteret. Mariannes opfattelse var at det var et naturligt valg at 
lave en sådan kvotering når det nu var blevet vedtaget af Partiet på Landsmødet. 
Marianne mente endvidere at der burde have været afholdt et opstillingsmøde, for at 
overholde partiets love. Marianne mener det var en forkert beslutning af bestyrelsen, at holde 
fast i beslutningen fra det tidligere opstillingsmøde, med at holde fast i kandidatgrupperingen. 
 
Steffen Koch fremførte at tidsprocessen med at storkredse og landsmødet havde et forløb, 
som gør det svært at få lokale love og centrale love til at hænge sammen, når de centrale love 
trumfer de lokale love. Steffen så gerne at ordet ”tvang” blev fjerne fra beretningen. 
 
Christine Madsen forsvarede bestyrelsens beslutning, med hensynet til de opstillede 
kandidater. Christine vil gerne have et årshjul som dækker både HB, Storkredse og 
Lokalforeninger. 



 

 

 
Marianne fastholdt sit argument om at bestyrelsen havde truffet en beslutning som var i 
modstrid med lovene. 
 
Jesper Callesen ønskede at vi fremadrettet vil tænke organisationen som et os og ikke hele 
tiden finde modsætningsforhold i en ”dem mod os” tankegang. Det vigtigste arbejde i året er 
ikke omtalt i beretningen, da det burde have været det store arbejde med kandidaterne til 
folketingsvalget. 
 
Kambiz Hormoozi efterlyste en omtale af skrivet til alle medlemmerne, da det er det som bør 
være i højsæde i bestyrelsens arbejde. 
 
Christine Madsen anerkender ikke at lovene ikke skulle have været overholdt i processen. 
 
John anbefaler at vi kommer videre i beretningen 
 
Jakob vil gerne have beretning og regnskab udsendt før årsmødet, så der er en mulighed for at 
forberede sig til årsmødet, ligesom han også savner referater fra bestyrelsesmøderne. 
 
Marianne vil gerne have haft, at vi skulle have lavet en strategi for valgkampen i storkredsen. 
Hun havde gerne haft at trafik og sundhed havde fyldt mere. 
 
Malene Grindsted synes at beretningen ikke er omfattende nok, da der er sket rigtigt meget 
andet og også en del bestyrelsen kunne have pralet med. 
 
Forsamlingen godkender beretningen med de faldne bemærkninger. 

 
4. Vedtægtsændringer 
Christine Madsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer, årsmødet har ændret beslutningen 
at ændre teksten omkring opstilling fra 3 måneder til 90 dage, her er landsvedtægterne 
gældende uanset hvad som står i storkredsens vedtægter. 
Christine har endvidere fundet en ”skrive” fejl i vedtægterne, fordi det ikke er beskrevet at det 
er ”Alternativets” Storkreds i Omegnen. 
Forsamlingen godkendte de 2 ændringer med mere end 2/3 flertal. 

 
5. Godkendelse af regnskab 
Christine gennemgik regnskabet som blev vist på storskærm, det indsættes her i referatet. 
 
Christine foreslår at vi fremadrettet får fjernet det tilgodehavende fra Sustainable fra 
regnskabet i bestyrelsesåret. 
 
John vil gerne have regnskaberne udsendt på forhånd, men synes at vi skal godkende 
regnskabet. 
 
Jesper, i forhold til Sustainable Festival, så blev der givet en underskudsgaranti, med den 
forudsætning at der lå et regnskab for festivalen, det er ikke blevet fremlagt. 
 
Marianne ville gerne have haft at vide at det var oplyst til lokalforeningerne at der er penge at 
søge i storkredsen, ligesom det kom bag på kandidaterne at der pludselig kom penge til 
kandidater ganske kort tid inden valget. 
 



 

 

Steffen vil gerne have regnskabet ud, så det er muligt at indsende forslag til regnskabets 
håndtering. 
 
Christine er nødt til at indskrive et notat i forhold til underskudsdækningen og håber at få 
sagen håndteret i den kommende periode. Der er ikke indkommet forslag fra kandidaterne, i 
forhold til at bruge penge, da de kun har brugt 8.000 til fælles pjecen. 
 
Forsamlingen godkender regnskabet enstemmigt. 

 
6. afrapportering fra råd og udvalg 
Politisk Forum. 
Ken, Marianne og Jesper refererede fra arbejdet i POFO, herunder den forandringsproces som 
POFO er i gang med, hvor det gerne skulle ændre sig fra at være reaktiv til en mere proaktiv 
rolle. Der henvises til mødet på mandag, hvor der laves oplæg til POFO seminaret d. 10 og 11. 
august. 
 
Dialogforum, Ulla refererede fra Dialogforum, hvor hun ikke har været indkaldt til møde. 

 
7. Forslag 
Der er ikke indkommet forslag 

 
 
 

8. Valg til bestyrelsen 
Efter en kort præsentationsrunde fra de opstillede som er til stede, overgik forsamlingen til 
afstemning. 
Dirigenten gennemgik reglerne for afstemning, da der skal vælges 7 kandidater, kan 
forsamlingen stemme på halvdelen (oprundes), så der kan stemmes på maksimalt på 4 på 
stemmesedlen. Der er 21 stemmeberettiget. 

 
 
 
Kandidaterne fik følgende stemmetal. 

Navn  Antal stemmer 
Christine Madsen valgt 6 
Daniel Larsen valgt 11 
Jacob Munk valgt 6 
John Gade 1. supl 4 
Johnny Westh valgt 7 
Kambiz Kalantar Hormoozi 2. supl 4 
Rosa Oschlak valgt 7 
Serhat Kücükkart 3. supl 3 
Thomas Møller valgt 13 
Jette Vestergaard valgt 15 

 
 
 
4. Valg af revisor 

Revisoren har valgt at trække sig, bestyrelsen har ikke kunne finde en ny, forsamlingen 
bliver spurgt om der er nogen som ønsker at stille sig til rådighed. Der er ingen der ønsker 
at modtage valg. 



 

 

 
5. Eventuelt 

Marianne vil gerne fremadrettet have punkter på dagsordenen som handler om det 
fremadrettede, bl.a. budget. Marianne ønsker også at møderne holdes andre steder i 
kredsen eller for eksempel i København (Åbenrå) 
 
Steffen opfordrer storkreds bestyrelsen at trække på enkeltpersoner i partiet, som kan 
udfører enkeltstående opgaver uden at være i stand til at bestride en bestyrelsespost eller 
lignende. 
 
Christine er glad for at lokalet i Glostrup er gratis og ligger i nærheden af en S-togs station. 
Andre steder modtages gerne. 
 
Marianne hilser fra vores afrikanske gæster, som var glade for at se os i arbejde, men 
savnede de unge til stede i lokalet. 
 
Jesper opfordrer til samarbejde mellem HB medlemmerne fra storkredsen og storkredsens 
bestyrelse. 
 
Malene fortæller at HB bruger en hel weekend på at forberede sig til det kommende 
arbejde. Og så siger hun pænt farvel til Ulla, som jo også fratræder som kredsens 
folketingskandidat. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden under mødet. 
 

 


