
Alternativet Hvidovre 

 

Bilag Ordinært årsmøde 21. april 2021 

 

Endelig dagsordenen for det ordinære årsmøde Alternativet Hvidovre 2021 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere og referent(er) 

3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen 

4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 

5. Forslag fra bestyrelsen 

   1.  Forslag om nedlæggelse af foreningen Alternativet Hvidovre 

   2.  Forslag om tilslutning til ny kommuneforening, såfremt der oprettes nye Kommuneforeninger 

        dækkende 2 eller flere kommuner. 

   3.  Forslag om Lukning af foreningens konto i Merkurbank. 

   4.  Såfremt forslag a. og b. vedtages, fremlægges regnskab for 2021 frem til nedlæggelse af 

        Alternativet Hvidovre ved afholdelsen af stiftende møde for ny kommuneforening. 

        Hvis ikke der vedtages en ny foreningsstruktur, kan regnskabet fremlægges til godkendelse 

        ved Storkredsens årsmøde i 2022. 

6. Behandling af forslag fra medlemmerne 

7. Valg til bestyrelsen (bortfalder hvis forslag a. vedtages) 

8. Valg af revisor(er) 

9.  KV21/RV21.  Vi tager en snak om kommunal- og regionsrådsvalget i november. 

10. Eventuelt 

 



Bestyrelsens skriftlige beretning  
___________________________________________________________________ 

Det er jo ingen hemmelighed, at der, især op til og efter valget af Josephine Fock som politisk 

leder, har været en del, skal vi kalde det tumult, omkring vores interne forhold i Alternativet. I den 

forbindelse var der frem til vores ordinære årsmøde i marts 2020 ikke megen aktivitet i 

foreningen, bortset fra planlægning af årsmøde. 

I Alternativet Hvidovre kom det også til udtryk ved, at alle bestyrelsesmedlemmer op til eller i 

forbindelse med det ordinære årsmøde i marts 2020, meldte sig ud af Alternativet eller trak deres 

kandidatur til bestyrelsen. Eneste tilbageværende kandidat var således Johnny Westh. Det var 

derfor ikke muligt at få valgt en ny bestyrelse. 

Herefter arbejdede Johnny Westh, som eneste tilbageværende medlem at den tidligere 

bestyrelse, på at få indkaldt til et ekstraordinært årsmøde for at forsøge at få valgt en ny 

bestyrelse. 

Det arbejde blev dog i høj grad besværliggjort af den tiltagende Coronakrise, og sommerferien, så 

det lykkedes først at få indkaldt til årsmøde d. 8. september. 

Her lykkedes det at få valgt en ny bestyrelse bestående af Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen 

(forperson), Dragan Milic (næstforperson), Johnny Westh (kasserer) og Thomas Møller, som dog 

forholdsvis hurtigt trak sig fra bestyrelsen. 

Efter årsmødet i september har vi i løbet af efteråret 2020 afholdt et par bestyrelsesmøder, hvor vi 

i første omgang har talt om, hvordan det fremtidige arbejde i foreningen kunne organiseres. Men 

igen blev arbejdet besværliggjort ved, at vores politiske leder med meget kort varsel trak sig fra 

posten, og der har derfor heller ikke været taget initiativ til yderligere aktiviteter i løbet af 

efteråret. 

Der har gennem længere tid også i Alternativet været en snak om, hvordan vi kan organisere os 

bedre, så vi kan minimere det administrative arbejde og omkostninger ved driften.  

Som resultat af den løbende diskussion om organisering, lægger Storkredsforeningen nu op til, at 

vi på dens kommende årsmøde 10. april 2021 undersøger, om der er opbakning til oprettelsen af 2 

nye kommuneforeninger, der dækker henholdsvis 6 og 7 kommunerne i Omegnens Storkreds. Der 

lægges så op til, at der i hver kommune kan oprettes aktivitetsgrupper, der står for det politiske 

arbejde i kommunen, mens de nye kommuneforeninger står for økonomien og alt det 

administrative i deres område. Er der nogle af de nuværende kommuneforeninger, der ønsker at 

fortsætte som selvstændige foreninger, skal det dog stadig være muligt. 

 

På den baggrund foreslår bestyrelsen for Alternativet Hvidovre, at vi på vores årsmøde i år tager 

stilling til, om vi skal nedlægge foreningen og vores bankkonto og anbefale den nye 

foreningsstruktur. 



 Vi har nu fået valgt en ny politisk leder, der forhåbentlig er langtidsholdbar og kan stå i spidsen for 

genopbygningen af Alternativet som organisation og som en vigtig stemme i samfundsdebatten 

om et fremtidigt mere bæredygtigt samfund på alle planer. 

På bestyrelsens vegne 

Johnny Westh 



 

Bruger
Stempel





Statusregnskab 2020 (baseret på den aktuelle bogføring)

Indtægter -kr.               Udgifter -2.653,70kr.      
Kommunal partistøtte -kr.                  Bestyrelse -kr.                     

Udlign m. medlemsmidler -kr.                  Udvalg -kr.                     

Øvrige frie midler -kr.                  Årsmødet -kr.                     

Regional partistøtte -kr.                  Arrangementer -kr.                     

Div. indtægter -kr.                  Valgkamp -kr.                     

Øvrige udgifter -58,75kr.               

Udbetalt støtte -387,51kr.             

Administration -kr.                     

Indestående i banken pr. 01.01.2020 2.251,55kr.     Gebyr -2.207,44kr.         

-kr.                     

Heraf opsparing pr. 31.12.2019 -kr.               -kr.                     

-kr.                     

Rådighedsbeløb per seneste bogføringsdato -402,15kr.          *

* Rådighedsbeløbet er beregnet som: indestående i bank fratrukket en evt. opsparing, fratrukket årets udgifter og tillagt årets indtægter

Tal overføres automatisk fra bogføringsarket Tal overføres automatisk fra bogføringsarket

Indtast grundlæggende oplysninger pr. 01.01.2020

Rådighedsbeløb beregnes automatisk 



Bogføringsark

Dato Bilagsnr. Aktivitet Beløb Tekst

02.02.2020 1 Gebyr -400 Omkostningsbidrag Merkur

14.01.2020 2 Udbetalt støtte -387,51 Retur aconto støtte fra KOS

10.02.2020 3 Øvrige udgifter -58,75 Hostmaster

31.03.2020 4 Gebyr -127 Gebyr ifølge nota - Merkurbank

01.04.2020 1 Gebyr -400 Omkostningsbidrag Merkurbank

01.07.2020 1 Gebyr -400 Omkostningsbidrag Merkurbank

01.10.2020 1 Gebyr -600 Omkostningsbidrag Merkurbank

10.12.2020 1 Gebyr -150 Netbank - ændring af bruger

30.12.2020 5 Gebyr -125 Gebyr ifølge nota - Merkurbank

30.12.2020 6 Gebyr -5,44 Rente Merkurbank

Skriv dato: 

dd.mm.åååå

Bilagsnu

mre 

starter 

hvert år 

(1. 

januar) 

med 1 og 

kører 

fortløben

de året 

ud

Vælg aktivitet: Dvs. 

årsag til 

indtægt/udgift. 

F.eks. Kommunal 

partistøtte, 

årsmøde, 

best.møde, osv. 

Hold det så 

overordnet som 

muligt

Skriv 

minus 

foran 

beløb hvis 

det er en 

udgift.           

Der er 

ingen 

fortegn 

ved en 

indtægt.

Beskriv indtægt/udgift type:                                                                                                                  

F.eks. forplejning, transport, øvrige udg., 

brugerbetaling osv.



Forventede indtægter 10.200,00kr.         

Vælg forening

Kommunal partistøtte 4.698,00kr.               

Udlign m. medlemsmidler 2.502,00kr.               

Øvrige frie midler -kr.                         

Regional partistøtte 3.000,00kr.               

Forventede udgifter i alt -10.200,00kr.        
Bestyrelse -500,00kr.                 

Udvalg -kr.                         

Årsmødet -500,00kr.                 

Arrangementer -2.000,00kr.             

Valgkamp -kr.                         

Øvrige udgifter -4.700,00kr.             

Udbetalt støtte -kr.                         

Administration -kr.                         

Gebyr -2.500,00kr.             

-kr.                         

-kr.                         

-kr.                         

Forventet årsresultat -kr.                     

Budget 2020

Vælg/indtast i de hvide felter

Indtast udgiftsbudgetposter i de hvide felter

Automatisk felt



Regnskab 2020 Budget 2020 Overholdelse% Regnskab 2018

Indtægter
Kommunal partistøtte -kr.                                         4.698,00kr.                                0%

Udlign m. medlemsmidler -kr.                                         2.502,00kr.                                0%

Øvrige frie midler -kr.                                         -kr.                                         0%

Regional partistøtte -kr.                                         3.000,00kr.                                0%

Div. indtægter -kr.                                         -kr.                                         0%

Indtægter i alt -kr.                                         10.200,00kr.                              0% -kr.                                         

Udgifter
Bestyrelse -kr.                                         -500,00kr.                                  0%

Udvalg -kr.                                         -kr.                                         0%

Årsmødet -kr.                                         -500,00kr.                                  0%

Arrangementer -kr.                                         -2.000,00kr.                              0%

Valgkamp -kr.                                         -kr.                                         0%

Øvrige udgifter -58,75kr.                                   -4.700,00kr.                              1%

Udbetalt støtte -387,51kr.                                 -kr.                                         0%

Administration -kr.                                         -kr.                                         0%

Gebyr -2.207,44kr.                              -2.500,00kr.                              88%

-kr.                                         -kr.                                         0%

-kr.                                         -kr.                                         0%

-kr.                                         -kr.                                         0%

Udgifter i alt -2.653,70kr.                              -10.200,00kr.                            26% -kr.                                         

 Årets resultat -2.653,70kr.                              

Aktiver Passiver

Kasse -kr.                                         Egenkapital 2.101,85kr.                                

Bank -402,15kr.                                 Hensættelser -kr.                                         

Tilgodehavende, bilag 7 2.504,00kr.                               Skyldig omkostninger -kr.                                         

Forudbetalinger -kr.                                         Passiver i alt 2.101,85kr.                                

 Aktiver i alt 2.101,85kr.                               

Resultatopgørelsen for perioden 1.1.2020 – 31.12.2020  

Balancen



Bestyrelsens forslag til ordinært årsmøde Alternativet Hvidovre 2021 

 

Forslag 1 

Forslag om lukning af foreningen Alternativet Hvidovre 

Foreningen Alternativet Hvidovre nedlægges og bankkonto lukkes jævnfør forslag 3 vedtaget på 

dette årsmøde. Lukningen træder først i kraft, når der er kommet afklaring på ny foreningsstruktur 

i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS). Hvis en nyoprettet kommuneforening, der 

inkluderer Hvidovre Kommune, ønsker at anvende Alternativet Hvidovres nuværende CVR-

nummer ved oprettelse af den nye forening, lukkes dette ikke, men registrering ændres til den nye 

forenings navn og adresse.  

Mandatet for medlemmer den siddende bestyrelse forlænges indtil afklaring af ny 

foreningsstruktur og de sørger herefter for at foretage sig de fornødne formaliteter i forbindelse 

med lukning eller overdragelse af CVR-registrering og bankkonto til ny forening. 

 

Forslag 2 

Alternativet Hvidovre tilkendegiver, at de bakker op om en oprettelse af ny forenings struktur, 

hvor medlemmer af Alternativet i de 13 kommuner i Københavns Omegns Storkreds 

sammenlægges i 1 eller fleres nye kommuneforeninger. 

 

Forslag 3 

Forslag om lukning af Alternativet Hvidovres konto i Merkurbank 

Vedtages forslag 1 på dette Årsmøde, beslutter årsmødet hermed at lukke Alternativet Hvidovres 

konto i Merkurbank, konto. nr. 8401-1025099, såfremt kontoen ikke ønskes brugt som konto for 

nyoprettet kommuneforening, med 2 eller flere kommuner i Københavns Omegns Storkreds, som 

inkluderer Hvidovre Kommune. Det forudsættes også, at ny forening anvender Alternativet 

Hvidovres nuværende CVR-nummer, jævnfør forslag 1. Lukningen træder derfor først i kraft, når 

der er kommet afklaring på ny foreningsstruktur i Alternativet Københavns Omegns Storkreds 

(KOS) og hvis kontoen ikke ønskes brugt af nyoprettet kommuneforening.  

Hvis der oprettes ny Alternativ forening som omfatter Hvidovre Kommune, overføres evt. formue i 

Alternativet Hvidovre til ny forening. I modsat fald overføres evt. formue til Alternativet KOS konto 

i Merkurbank, konto nr. 8401 1287459. 

Overføres evt. formue til KOS, føres særskilt regnskab med de overførte midler, som øremærkes til 

brug for aktive medlemmer af Alternativet i Hvidovre. 

 

 


