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REFERAT FRA BESTYRELSENS 7. MØDE 
30. SEPTEMBER 2019 KL. 17 – 20
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Dette møde blev afholdt i stedet for det oprindeligt planlagte den 17. 
september, hvor der var stort mandefald. P.g.a. travlhed med bachelor-
opgave har Oliver desværre trukket sig midlertidigt fra bestyrelsen. 
Annika er derfor indtrådt som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Vi revur-
derede vores teamopbygning i lyset af opgaverne resten af året. Fokus er 
på forberedelse af det ekstraordinære årsmøde den 30. november, hvor 
de organisatoriske rammer for den kommende valgkamp skal drøftes, 
kulturnatten i oktober og den alternative julefrokost i december.

VORES ORGANISATION
Bestyrelsen består nu af: 
• Matthew Daniali (talsperson)
• Lisbeth Jarlov (økonomiansvarlig, listefører, referent)
• Finn Hermansen
• Brian Scherlund
• Bodil Nissen
• Tove Auda
• Annika Martins

Der er ingen suppleanter pt. Kommunikationsmedarbejder er 
Frederikke Vang.

Teams er:
• Team kommunikation : Brian (tovholder), Frederikke, Annika. Finn er 

kontaktperson til BR.
• Team event: Ingen faste personer, vi bemander opgaverne fra gang 

til gang.
• Team AKA: Finn (tovholder), Bodil, Tove, Annika.
• Team intern administration: Brian (tovholder), Lisbeth.
• Team BR: Finn (tovholder), Matthew, Tove, Brian.
• Team valg: Lisbeth (tovholder), Matthew, Finn, Bodil, Tove.

Bestyrelsen kontaktes som altid på kbh@alternativet.dk.

KULTURNATTEN 11. OKTOBER
Et fællesudvalg mellem storkredsen og kommuneforeningen samt ikke 
mindst Alternativets Unge har planlagt vores del af arrangementet. Det 
kobler sig på kulturnatten på Christiansborg. Vores del foregår i Åbenrå, 
hvor gaden bliver spærret af om aftenen.

Events bliver efter aftale med storkredsen finansieret af dem, idet 
de har tilbageholdt en del af medlemsmidlerne til fælles events. 

KOMMENDE MØDER
8. oktober kl. 17
30. oktober kl 17.30



KØBENHAVN

2

KØBENHAVN

Vi besluttede at medfinansiere med op til 5000 kr, da der er ekstra 
udgifter til arrangementet på gaden.

KOMMUNIKATION
Frederikkes samarbejde med BR-medlemmerne går rigtig godt, og BR´s 
arbejde er blevet mere synligt på de sociale medier. Vi hører også fra 
medlemmerne positive tilbagemeldinger på nyhedsbrevet og det, at vi 
arbejder på flere platforme. Så ingen tvivl om, at vi skal fortsætte ad 
den vej. 

Vi vil også bruge Frederikkes kompetencer til at prøve forskellige 
modeller for opslag på de sociale medier af – hvad virker, hvad virker 
ikke? I den forbindelse har vi truffet en principbeslutning om at tilkøbe 
en højere placering af opslag på FB, når det er relevant.
Frederikke har også grønt lys til at lave relevante opgaver sammen 
med Alternativets Unge, som har mange gode ideer. 
Brian og Frederikke fik grønt lys til at sælge det tidligere indkøbte 
kamera og i stedet investere i udstyr til behandling af film og billeder 
optaget med smartphone.

SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANER I ALTERNATIVET
Vores næste bestyrelsesmøde den 8. oktober bliver udvidet med et 
møde med repræsentanter for storkredsen, Landssekretariatet og 
Alternativets Unge. Vi har indbudt til mødet og vil drøfte, hvordan vi 
kan bruge vores fælles kompetencer både generelt og op til næste valg.
Vi har længe haft et tæt samarbejde med BR medlemmerne. Dels 
deltager 1-3 fra bestyrelsen i hvert andet gruppemøde på Rådhuset, 
dels anmoder vi BR medlemmerne om at deltage i de faste 
tirsdagsmøder hver måned i Åbenrå.

Der er en fast kerne af lokaludvalgsmedlemmer, som deltager 
i tirsdagsmøderne, og det er rigtig godt. Problemet er, at ikke 
alle lokaludvalg er repræsenteret, og det giver en skævhed. 
Bydelsbestyrelserne er også inviteret, men de møder sjældent op.
Team AKA vil indbyde bydelsbestyrelserne til et møde i efteråret for 
at drøfte, om vi skal finde en anden form for arbejdet i bydelene end 
den traditionelle. Måske bydelsbestyrelserne skal erstattes af ad hoc 
aktivitetsgrupper?

Sammen med lokaludvalgsmedlemmerne skal der følges op på 
arbejdet med udvikling af en kommuneplanstrategi og drøftelse af 
lokaludvalgenes fremtid. Det blev sat i stå p.gr.a. arbejdet med næste 
års budget.

BRUG AF FRIVILLIGE
Vi har længe arbejdet med muligheden for at sende en særlig 
velkomsthilsen til nye medlemmer. Desværre har LS afvist, at vi kan 
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sende vores eget velkomstbrev ud. Vi kan heller ikke få navne på 
nyindmeldte medlemmer.
Det vil vi tage op med LS. For det viser sig efter en gennemgang af 
alle Å medlemmer i København, at der faktisk er en del relevante 
kompetencer, som vi burde kunne trække ind i arbejdet. Men det 
kræver, at vi kan følge op relativt hurtigt efter indmeldelsen.
Vi vil også søge inspiration hos Alternativets Unge, som har en 
mentorordning for nye medlemmer. 
Efter årsmødet i november vil vi gøre et fremstød ift de medlemmer, 
som tidligere har anmeldt nogle relevante kompetencer. 

KV 21
Vi har haft nogle første indledende møder med samarbejdspartnere og 
et medlemsmøde om, hvordan vi skal håndtere det organisatoriske set 
up af næste valgkamp. Nu vil vi arbejde videre med konkrete forslag, 
som skal forelægges årsmødet den 30. november.
Team valg afholder to møder i oktober (10. og 21.), herefter skal 
den samlede bestyrelse tage stilling til, hvilke konkrete forslag, vi 
fremlægger på årsmødet.
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