
INDKALDELSE TIL 
ORDINÆRT ÅRSMØDE

 8. Februar 2020

KÆRE MEDLEM

Kommuneforeningens bestyrelse indkalder hermed til ordinært årsmøde lørdag den 8. februar 2020 kl. 11-
15 I Åbenrå 33, 1124 København K. Mødet er for medlemmer af Alternativet København, dvs du skal være 
medlem af Alternativet og bo i Københavns kommune for at kunne deltage med stemmeret.

DAGSORDEN ER IFØLGE VEDTÆGTERNE

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen
4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
5. Behandling af forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Vi har brug for at få flere aktive ind i bestyrelsen, både som medlemmer og suppleanter. En af 
hovedopgaverne for bestyrelsen i 2020 bliver at få implementeret de beslutninger om organiseringen af 
valgkampen op til næste kommunalvalg, som det ekstraordinære årsmøde enstemmigt besluttede den 30. 
november. Herunder at få engageret frivillige i arbejdet, få planlagt et forløb for aspiranter og kandidater til 
kommunalvalget 2021 og afholdt et valgmøde i efteråret 2020. Og skaffet indtægter til at føre valgkamp for. 

Der er også en række opgaver med at få huset Åbenrå 33 til at fungere, efter at kommuneforeningen 
sammen med Storkreds København og Alternativets Unge overtager en række funktioner fra 
Landssekretariatet.

Endelig skal vi da også som de andre år sammen med Storkreds København gennemføre en række 
events, som kan synliggøre vores politik. Der skal derfor også arbejdes aktivt på de sociale medier med 
kommunikationen af Alternativet Københavns politik. Har du lyst til at være med i dette arbejde, enten som 
frivillig eller som bestyrelsesmedlem, så send os nogle ord om dig selv, dine kompetencer og interesser på 
kbh@alternativet.dk. Fristen for at anmelde sit kandidatur til bestyrelsen er 11. januar 2020. 
Der er ingen frist for at melde sig som frivillig.
10 medlemmer, kan i flg. Vedtægterne sende et forslag til behandling på årsmødet. Forslaget skal sendes til 
bestyrelsen på kbh@alternativet.dk senest 11. januar 2020.

Vi håber at se rigtig mange til endnu et vigtigt årsmøde i Alternativet København.

Bestyrelsen
Finn Hermansen, Lisbeth Jarlov, Matthew Daniali, Brian Scherlund, Bodil Nissen, Tove Auda, Annika Martins.


