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Til dette møde havde vi inviteret repræsentanter for Landssekretariatet, 
Storkredsen, Hovedbestyrelsen og Alternativets unge for at drøfte 
samarbejdet op til kommunalvalg 2021. Emnerne var rollefordelingen, 
kommunikationsveje og økonomi. Desværre meldte LS fra p.gr.a 
sygdom, men vi havde en god og konstruktiv snak med de tre 
repræsentanter for Storkredsen og Å Unge samt med forpersonen for 
HB. Og vi aftalte, at storkredsen tager stafetten herfra som det organ, 
der skal koordinere valgkampen på det overordnede plan.

FÆLLES KOORDINATIONSUDVALG
Det blev besluttet, at storkredsen nu sætter sig i spidsen for 
dannelse af et overordnet koordinationsudvalg med deltagelse 
af kommuneforeningerne. Opgaven bliver at sikre, at der ikke 
laves dobbeltarbejde, og at de gode ideer og erfaringer udveksles 
mellem kommuneforeningerne. Udvalget nedsættes snarest, selv om 
valgkampsaktiviteterne ikke skal starte endnu. I første omgang skal der 
sigtes på at skabe et større engagement og flere frivillige.

Det konkrete arbejde foregår i kommuneforeningerne og hos Å Unge, 
koordinationsudvalget skal blot sørge for, at aktiviteterne peger i 
samme retning, at kommuneforeningerne kan hjælpe hinanden, og at 
der ikke foregår dobbelt arbejde. 

Det fælles koordinationsudvalg mødes med regelmæssige mellemrum, 
sådan at der foregår en løbende informationsudveksling mellem 
kommuneforeningerne. Det fælles koordinationsudvalg nedsætter en 
række underudvalg, efterhånden som der bliver behov for koordination 
på konkrete områder.
 
ENGAGERING AF FRIVILLIGE
Den første opgave bliver at sætte fokus på frivillige, både for at få 
engageret frivillige, som der senere kan trækkes på i valgkampen, og 
for generelt at få øget aktivitetetsniveauet i vores område. 

Kommuneforeningen København har gennemgået medlemslisten og 
fundet en række medlemmer, som har angivet at have kompetencer 
på specifikke områder, f.eks. events, koordination af frivillige, samt 
fagspecifikke områder som film, medier, IT, miljø, klima, sundhed, 
udsatte grupper. 

Kommuneforeningen København planlægger at indbyde til et 
særligt arrangement for potentielt frivillige, men vi blev enige om at 
koordinere det med de øvrige kommuneforeninger og storkredsen. De 
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medlemmer, vi har oplysning om kompetencer på, vil få en særskilt 
invitation.
Ideer, der skal arbejdes vider med:
Fælles kalender for alle aktiviteter i området, booking af lokaler 
kvartalsvist, skarpere kommunikation ud til medlemmerne

PROCESPLAN FOR KV 21
Kommuneforeningen er i gang med udarbejdelse af en procesplan 
for valgkampen i København, og på årsmødet den 30. november 
2019 skal der træffes nogle principbeslutninger for organiseringen 
af valgkampen i København. Lisbeth orienterede om hovedpunkter i 
planen. De kan indgå i den overordnede procesplan, som det fælles 
koordinationsudvalg skal arbejde med frem mod igangsætning af KV 
21. Igen er tanken at arbejde sammen om aktiviteterne, der hvor det 
giver mening, og sådan at ideer, erfaringer og ressourcer udnyttes 
maksimalt.

ØKONOMI
Poul Brandrup orienterede om, at HB er i gang med at drøfte 
rationaliseringer og sammenlægning af funktioner, efter at den 
statslige partistøtte er blevet reduceret med 30%. Både storkredsen 
og kommuneforeningen har afgivet høringssvar på et notat om 
sammenlægning af de to sekretariater.

Poul kunne endnu ikke sige noget om de konkrete beslutninger, men 
der vil fortsat blive givet støtte fra LS til valgkampen svarende til 
niveauet under folketingsvalget. Der er overvejelser om at lade nogle 
af de mere medlemsvendte sekretariatsfunktioner vende tilbage til 
Åbenrå, hvilket vil øge chancerne for at vi kan beholde lokalerne i 
Åbenrå. 

Der regnes på mulige modeller, men der sker ikke en afklaring før ved 
udgangen af november. P.gr.a afbuddet fra LS vil der være behov for et 
senere møde med dem. 

LUKKET MØDE FOR KOMMUNEFORENINGENS BESTYRELSE 
På et efterfølgende møde for kommuneforeningens bestyrelse alene 
besluttede vi efter anmodning fra en samlet gruppe i BR at bevilge op 
til kr. 20.000 kr til erhvervspsykologisk konsulentbistand til BR-gruppen 
her i efteråret.

Sager vedr. lokaludvalgsmedlemmer og medlemmer af udvalg 
tilknyttet BR:
Medlemmet af lokaludvalg Christianshavn har meldt sig ud af 
Alternativet, men ønsker ikke at udtræde af lokaludvalget. Vi har fået 
2 modsatrettede meldinger fra sekretariaterne om, hvordan vi så står. I 
flg den ene udlægning er et medlem forpligtet til at træde tilbage, hvis 
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hun er udmeldt af det parti, hun i sin tid blev udpeget af. I flg den anden 
er alle medlemmer valgt for 4 år og ikke forpligtet til at træde tilbage. 
Vi har nu bedt om en autoriseret fortolkning af reglerne.

Alternativets medlem af Ørestad vandlaug har af arbejdsmæssige 
grunde ønsket at udtræde. I stedet er udpeget Uffe Meulengracht, der 
arbejder på miljøområdet og i øvrigt sidder i lokaludvalget Amager 
Vest.
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