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KØBENHAVN

REFERAT FRA BESTYRELSENS 9. MØDE 
30. OKTOBER KL. 17.30 – 20.30

TILSTEDE
Karl-Emil Mathiassen
Lisbeth Jarlov
Tove Auda
Brian Scherlund
Oliver Jørgensen
Bodil Nissen

MØDELEDER
Karl-Emil

REFERENT
Lisbeth

DAGSORDEN
Events
Kommunikation
Samarbejdet med BR
Proces frem til KV21
Tillidsposter
Intern adminstration
Kommende møder

KOMMENDE MØDER
29. august kl. 17
17. september kl. 17
8. oktober kl. 17

KØBENHAVN

TILSTEDE
Matthew Daniali
Finn Hermansen
Bodil Nissen
Tove Auda
Brian Scherlund
Lisbeth Jarlov

MØDELEDER
Matthew Daniali

REFERENT
Lisbeth Jarlov

DAGSORDEN
Økonomi
Team AKA
Samarbejde m. BR
Samarb. m. central...
Samarb. m. storkreds
Events
Kommunikation
Ekstraord. årsmøde 

KOMMENDE MØDER
7. November kl 17
30. November kl. 10

Det meste af mødet blev brugt på at drøfte bestyrelsens forslag til 
ekstraordinært årsmøde om en måned, 30. november 2019. Men der 
foregår også andre ting end årsmødeforberedelse, bl.a. et intensiveret 
samarbejde med både storkredsen og vores repræsentanter på 
Rådhuset.

ØKONOMI
Helt uventet og uden forklaring har vi fået kr. 7.200 ind på vores konto 
fra Københavns kommune. Kommunen har tidligere sendt os en faktura, 
som de ikke kunne redegøre for, men som vi betalte for ikke at få 
problemer med partistøtten. Vi har derfor valgt ikke at bruge tid på at 
efterspørge baggrunden, men siger mange tak. 

Banken har meddelt os, at de følger Nationalbanken og indfører nu en 
negativ rente på -0,75% på erhvervskunders indeståender. Vi regnes 
som erhvervskunder, da vort indestående jo ikke er private midler. Vi 
vil i første omgang undersøge, om partiorganisationer og foreninger 
generelt er ramt. Hvis det er tilfældet, kunne vi godt tænke os at rejse 
sagen på Christiansborg, for det virker jo helt urimeligt, at vi skal 
sidestilles med almindelige erhvervskunder, da vi ingen mulighed har 
for at investere vores midler, og da vi er forpligtet til at bruge dem 
inden årets udgang.

Økonomisk regner vi med at holde skindet på næsen resten af året og 
har også penge til et alternativt julearrangement sidst på året.

TEAM AKA
Der er sket det meget glædelige, at vi omsider har fået et medlem af 
lokaludvalget i Vanløse, hjerteligt velkommen til Anne Rathleff. Der 
har været en kedelig sag i Christianshavns lokaludvalg, hvor vores 
hidtidige repræsentant har meldt sig ud af Alternativet, men ønsker 
at beholde sin post i lokaludvalget. Vi har forhørt os hos den højeste 
juridiske ekspertise på Rådhuset, og reglerne er desværre sådan, at 
lokaludvalgsmedlemmer er udpeget for 4 år og ikke kan tvinges fra 
posten, selv om de har udmeldt sig af det parti, de i sin tid blev indsat 
af. Derfor kan vi ikke rykke 1. suppleanten op som medlem.

Tirsdagsmøderne, hvor man som medlem af Alternativet kan 
møde lokaludvalgsmedlemmer, borgerrepræsentanter og 
kommuneforeningens bestyrelse, fortsætter, næste gang er 5. 
november. Her kan man bl.a. høre om budgetforhandlingerne 
på Rådhuset, og derudover tages der også hul på en drøftelse af 
Alternativets holdning til lokaludvalgenes fremtidige rolle.
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SAMARBEJDE MED BR
Vi deltager også fortsat i hvert andet af borgerrepræsentanternes 
gruppemøder. Finn og Tove har sammen med Trine fra Storkredsen 
deltaget i det sidste, og her blev der givet en orientering om igang-
værende sager. Alternativet var jo denne gang med i budgetforliget, og 
derudover forhandles der med de øvrige grønne partier og DF om en 
fælles holdning på nogle vigtige trafikområder i kommuneplanen
BR gruppen har besluttet at afholde endnu et medlemsmøde, hvor man 
kan konkretisere de 5 strategiske temaer, som de har valgt at arbejde 
videre med. 

Det er som start på den medlemsinddragende politikudviklingsproces, 
der skal foregå i perioden op til næste kommunaludvalg. Vi fra 
bestyrelsen servicerer møderne, men vores primære opgave er at sørge 
for, at medlemmerne bliver inddraget i politikudviklingen, ikke selv at 
deltage i denne.

SAMARBEJDET MED DET CENTRALE SEKRETARIAT
HB har besluttet – pgra de færre ressourcer efter folketingsvalget 
– at slå landssekretariatet og Christiansborgsekretariatet sammen. Vi 
skulle have haft et møde med Landssekretariatet om det fremtidige 
samarbejde, men det har måttet udskydes pgra sekretariatschefens 
opsigelse.

SAMARBEJDE MED STORKREDSEN
På vores initiativ har der været afholdt et fællesmøde med storkredsen 
om, hvordan vi skal organisere det fremtidige samarbejde om 
kommunalvalgkampen. Vi regner selvfølgelig med, at vi skal føre vores 
egen valgkamp i København, men det er fornuftigt at foretage en vis 
koordination med de andre kommuner i storkredsen, bla. for at undgå 
dobbeltarbejde og for at kunne samarbejde om store events. 

Derfor nedsættes der nu et koordinationsudvalg vedr. kommunalvalg 
2021 mellem os, de andre kommuner i storkredsen og storkredsen. 
Storkredsen indkalder og sidder for bordenden. Lisbeth og Bodil indgår 
i udvalget fra vores kommuneforening.

Der er også et koordinationsudvalg vedr. events, hvor også Alternativets 
unge er med. Her vil Tove og Brian fra vores bestyrelse fremover 
deltage. Det har knebet med at få frivillige hænder til events, så det vil 
vi gøre en fornyet indsats for efter årsmødet.

EVENTS
Kulturnatten bød på nogle udfordringer, bl.a. lykkedes det alligevel 
ikke at få lukket Åbenrå, og antallet af deltagere var begrænset. Men 
arrangementet var vellykket og stemningen god. Fredagsbaren sættes 
på pause til ind i det nye år. 

TILSTEDE
Matthew Daniali
Finn Hermansen
Bodil Nissen
Tove Auda
Brian Scherlund
Lisbeth Jarlov

MØDELEDER
Matthew Daniali

REFERENT
Lisbeth Jarlov
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Samarb. m. storkreds
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7. November kl 17
30. November kl. 10
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Den alternative julefrokost nåede vi også lige at runde. Vi vil forsøge 
at få det festlige kombineret med en politisk status fra BR gruppen. 
Matthew og Lisbeth deltager i planlægningen.

KOMMUNIKATION
Frederikke har godt gang i samarbejdet med BR gruppen, Å unge og 
andre. Brian har fået et kursus i AlleOs og vil give os andre et lynkursus 
på næste bestyrelsesmøde. Brian vil fortsat indgå i et samarbejde med 
Alternativets centrale IT medarbejdere.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE 30. NOVEMBER
Team valg har udarbejdet oplæg til bestyrelsen med i alt 17 forslag 
til hovedprincipper for, hvordan næste kommunale valgkamp skal 
organiseres. Forslagene er udarbejdet på baggrund af den grundige 
evaluering, der blev foretaget af KV 17 og læringen herfra. Derudover 
har vi deltaget i evalueringsmøde med folketingskandidaterne, og 
vi har fået input fra det første medlemsinddragende møde om KV 21 
i september. Lige inden bestyrelsesmødet kom så også resultatet af 
evalueringen af folketingsvalgkampen i 2019. Den har vi også nået at 
kigge på, inden vi har færdiggjort vores forslag.

Bestyrelsen gennemgik alle forslag, og de tilrettede forslag vil i god tid 
inden årsmødet blive fremsendt til alle medlemmer.

TILSTEDE
Matthew Daniali
Finn Hermansen
Bodil Nissen
Tove Auda
Brian Scherlund
Lisbeth Jarlov

MØDELEDER
Matthew Daniali

REFERENT
Lisbeth Jarlov

DAGSORDEN
Økonomi
Team AKA
Samarbejde m. BR
Samarb. m. central...
Samarb. m. storkreds
Events
Kommunikation
Ekstraord. årsmøde 

KOMMENDE MØDER
7. November kl 17
30. November kl. 10


