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Mødet blev lidt af et ”krisemøde” om den truende opsigelse af leje-
målet i Åbenrå 33, som HB har på dagsordenen på lørdag. Det vil være 
katastrofalt for Alternativet København, i det vi er primære brugere 
af huset, som fungerer som et aktivitetshus i mange sammenhænge. 
Derfor besluttede vi at skrive til HB allerede i aften for at gøre klart, 
hvor meget vi har brug for huset, både nu og i forbindelse med det 
kommende kommunalvalg. Hvad er Alternativet uden et stærkt 
København? 

AKA
Bodil orienterede om sidste tirsdagsmøde, hvor 4 af vores borger-
repræsentanter var til stede sammen med mange lokaludvalgs- 

medlemmer og enkelte andre aktive. Der arbejdes med et oplæg om 
lokaludvalgenes fremtid, et emne som snart kommer på dagsordenen 
i Borgerrepræsentationen. Næste gang vil Birgitte Holst fortælle om 
Politisk Forums sigtepunkter for det politiske arbejde i Alternativet. 

Vi skal igen til at slå på tromme for tirsdagsmøderne, der finder sted 
den første tirsdag i hver måned. Fra 17-18 mødes LU medlemmer alene, 
fra 18-19 er der møde mellem LU-medlemmer og BR gruppen, og fra 
kl 19 er menige medlemmer inviteret til at være med. Alle møder an-
nonceres i kalenderen på Alle Os. Endnu en plads er blevet ledig i de 
BR-relaterede udvalg. Det gælder valgudvalget, hvor vi skal finde et nyt 
medlem og også gerne en suppleant.

SAMARBEJDET MED BR
Matthew og Lisbeth har haft møde med BR gruppen om oplægget til 
proces for kommunalvalg 2021. Der er en række forslag til retnings- 
linjer for, hvordan processen skal tilrettelægges, som vi forelægger 
årsmødet den 30. november. Mødet resulterede i enkelte ændringer i 
det oplæg, der snart sendes ud til medlemmerne.

LU medlemmerne har efterlyst en tættere kontakt med vort medlem i 
Børne-Unge udvalget, som er et vigtigt Å udvalg. Turen må være kom-
met til, at medlemmerne får et indblik i arbejdet her, enten via et kom-
mende nyhedsbrev eller et opslag på facebooksiden.

Det er aftalt, at et eller flere BR medlemmer deltager i vores alternative 
julefrokost for at give en status på BR arbejdet. Derudover skal der i det 
nye år holdes et stort midtvejsstatus-arrangement på Rådhuset. Det kan 
blive kickstart på arbejdet med politikudvikling op til kommunalvalg 
2021. Datoer vil snarest blive meldt ud.
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LOKALER I ÅBENRÅ
Alternativets unge havde gjort os opmærksom på, at HB seriøst drøfter, 
om lejemålet i Åbenrå 33 skal opsiges, og at det er sat på dagsordenen 
for HB-mødet på lørdag. Å Unge havde derfor indkaldt os, Storkreds 
København og Københavns Omegns Storkreds til et møde i tirsdags. Her 
har vi drøftet en fælles henvendelse til HB om udsættelse af beslutnin-
gen og muligheden for at finde alternativ finansiering, nu hvor partiet 
har mistet såvel kontingentindtægter som statslig partistøtte.

Den fælles skrivelse blev efter vores mening noget udvandet pga. del- 
tagerkredsens forskellighed. Vi har derfor valgt at sende vort eget brev 
til HB, hvori vi helt klart fortæller, hvilke katastrofale konsekvenser det 
vil have for Alternativets politiske platform i København, hvis vi mister 
centralt beliggende lokaliteter som Åbenrå. Vi synes, HB skal have et 
klart beslutningsgrundlag.

Vi ser det ikke som en mulighed, at vi sammen med f.eks. Storkredsen 
kan overtage lejemålet, da offentlig partistøtte ifølge lovteksten skal 
anvendes til politiske aktiviteter, ikke husleje. Men vi lægger op til at 
drøfte, at vi evt kan bidrage mere til driften af lokalerne og evt også 
være med til at finde flere lejere.

I øvrigt undrer vi os over, at ingen af os primære brugere af lokalerne 
har været involveret i HB’s tanker på et tidligere tidspunkt.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE 30 NOVEMBER
Oplægget om kommunalvalgsproces 2021 blev endelig godkendt, og 
er nu klart til layout, finish og udsendelse. Vi drøftede fordeling af de 
praktiske opgaver. Årsmødet finder sted i Åbenrå 33 kl. 10-15. Vi håber, 
der møder mange op.
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