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Bestyrelsesmøde d. 28. april 2021 – Storkreds København 

Referat 

Ordstyrer: Poul Brandrup 

Referent: Christina Olumeko 

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. Poul Brandrup, Tove Auda, Josefine Lykkegaard, Fabrizio 

Macchi D’Ottone, Lise Smørum og Christina Olumeko. 

1. Tjek-ind 

Punktet er ikke til referat. 

2. Ordstyrer og referent for næste bestyrelsesmøde 

Storkredsbestyrelsen beslutter, at Fabrizio vælges som ordstyrer, og Tove vælges som 

referent til næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde er om 14 dage dvs. onsdag 

d. 12. maj 2021. 

3. Formalia herunder underskrift af konstituerende møde 

Lise forklarer, at alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive dokumentet for det 

konstituerende møde. Bestyrelsesmedlemmerne underskriver dokumentet. 

4. Oplysninger til banken 

Lise påminder, at bestyrelsesmedlemmerne skal indgive oplysninger til hende. 

 

5. Status på kampagnen herunder valg af mærkesager og kernefortælling 

Fabrizio opsummerer status på kampagnen. Det er aftalt på sidste møde i KV-

kandidatcellen, at alle deltagere formulerer forslag til fem mærkesager. På et seminar vil 

alle involverede beslutte, hvilke fem mærkesager ud af forslagene som skal være 

kampagnens mærkesager og danne grundlag for Alternativets kernefortælling ved 

kommunalvaget i København.  

 

Poul og Fabrizio beretter, at der er tvivl om, hvorhenne og hvordan beslutninger tages i 

forbindelse med kampagnen. Tove supplerer, at der i nogle tilfælde er udfordringer med 

kommunikation på tværs af Kommunebestyrelsen, Storkredsbestyrelsen og cellerne i 

kampagnen. Josefine forslår, at vi skal blive bedre til at gøre beslutninger tydelige på 

møderne særligt i KV-kandidatcellen, så der er mindre rum for forvirring. Desuden 

foreslår Josefine, at fællesbestyrelsen med fordel løbende bør aftale det næstkommende 

planlægningsskridt for kampagnen, som kan præsenteres for KV-kandidatcellen. På den 

måde er alle deltagere i cellen klart informeret om kampagnens retning. Poul foreslår 

endvidere, at Storkredsbestyrelsen og Kommunebestyrelsen kommunikerer i KV-

kandidat-facebookgruppen, at cellestrukturen er rammen for kampagnen samt, at det 

tydeliggøres, at kommunikationscellen arbejder videre med kernefortællingen ud fra de 

valgte forslag til mærkesager. Det aftales, at Christina skriver et forslag til et opslag på 

Slack, som Kommunebestyrelsen også kan tage stilling til. 
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Fabrizio informerer, at RV-kandidatcellen er længere i processen, og der er allerede er 

forslag til mærkesager og valgplakater i kampagnen. 

 

6. Opgaver og roller i bestyrelsen 

Josefine forklarer, at det vil være fordelsagtigt at få et overblik over opgaver, der 

mangler at blive fuldført.  

Fabrizio har i den forbindelse været i gang med at lave et årshjul, som ville give et 

overblik. På nuværende tidspunkt er der følgende manglende opgaver: Der skal 

gennemføres valg til Alternativets Hovedbestyrelse på vegne af storkredsbestyrelsen. 

Dette valg skal gennemføres i ulige år, hvilket er i indeværende år, og 

hovedbestyrelsesmedlemmet vælges for to år. Herudover skal der gennemføres valg til 

Dialogrådet, og en generalforsamling i Storkredsen skal (gen)bekræfte/vælge valget af 

kandidater til folketingsvalget. Valg/genvalg mv. skal ske på en generalforsamling inden 

årets afslutning.  Storkredsbestyrelsen retter henvendelse til det nuværende medlem af 

Hovedbestyrelsen og informerer om, at der ifølge vedtægterne skal afholdes valg til 

Hovedbestyrelsen i 2021.  

 

Fabrizio foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som planlægger 

generalforsamlingen, hvor de manglende opgaver vil blive løst. Storkredsbestyrelsen 

byder Josefine og Christina velkommen i arbejdsgruppen. Det diskuteres, at oktober og 

sommerferiemåneder er dårlige tidspunkter for et møde. Arbejdsgruppen vil gennemgå 

vedtægterne og undersøge, om der er andre manglende opgaver. Hertil undersøger 

arbejdsgruppen om, der kan være lavet vedtægtsændringer på Alternativets landsmøde, 

som skal indarbejdes i Storkredsbestyrelsens vedtægter. 

 

Lise har foreslået, at der på møderne med fællesbestyrelsen laves et fast 

dagsordenspunkt ”Nyt fra Hovedbestyrelsen”, så informationer fra Hovedbestyrelsen 

bliver en fast del af møderne. Herudover besluttes det, at Storkredsbestyrelsen vil 

foreslå, at der på næste fælles møde med Kommunebestyrelsen er et dagsordenspunkt 

om vedtægtsroller i Alternativets bestyrelser.  

 

7. Brug af Slack vs. Facebook 

 

Storkredsbestyrelsen diskuterer, hvilket medie der bør bruges til informationsdeling. 

Josefine og Fabrizio foreslår, at formaliteter tages over Slack, mens uformelle samtaler 

tages over Facebook.  

 

Storkestyrelsen beslutter, at Christina anmoder Brian Bedoya (bestyrelsesmedlem i 

Kommunebestyrelsen) om at få adminstrator-rettigheder til Slack, så Christina kan lave 

en lukket Slack-kanal til Storkredsbestyrelsen. 

 

8. Evt. 

Fabrizio foreslår, at Storkredsbestyrelsen diskuterer om(,) bestyrelsen skal allokere 

penge fra budgettet til seminaret for KV-kandidatcellen, hvor mærkesagerne for 

kampagnen vælges. Lise (på)minder om, at Hovedbestyrelsen har en fond, hvor der 
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muligvis kan søges penge fra. Storkredsbestyrelsen beslutter, at bestyrelsen maksimalt 

vil bruge 3.000 på udgifter til seminaret, og bestyrelsen afventer i den forbindelse, 

hvilket budget Kommunebestyrelsen vil allokere til seminaret, ligesom 

Storkredsbestyrelsen og den igangsatte økonomicelle i det hele taget afventer budget 

for hele RV/KV-kampagnen.  


