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Så er bestyrelsesåret ved at være til ende, og vi holdt det sidste møde 
inden årsmødet den 8. februar, hvor der skal vælges en ny bestyrelse. Vi 
synes, det er gået godt. Samarbejdet i bestyrelsen har været fint og solidt, 
og selv om stormene har raset omkring os, og vi har mistet to suppleanter 
til studierne (de skal jo passes), så har vi klaret det, vi skulle. Men vi håber 
på at få nye kræfter ind, sådan at vi igen kommer op på 9 personer, 
som kan trække læsset (7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter). I 
næste periode skal der for alvor træffes forberedelser til valgkamp op til 
kommunalvalget i 2021, og der får vi også brug for mange gode frivillige, 
både til den organisatoriske og til den politiske del.

ØKONOMI
Regnskabet for 2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 
Det er nu klart til udsendelse til årsmødet. Der er et lille underskud 
på driften, men det balancerer stort set. Bestyrelsen godkendte også 
endeligt skiftet til Arbejdernes Landsbank fra Merkur Andelskasse, 
som er for dyr på gebyrer, og som opkræver negativ rente af selv små 
indeståender.

Budgettet for 2020 giver anledning til en del panderynker, idet vi får 
en meget stram økonomi i 2020. Som følge af landsorganisationens 
dårligere økonomi (det er en konsekvens af tilbagegangen ved 
folketingsvalget), har den ikke længere råd til at bidrage så meget 
til huslejen i Åbenrå. Vi har sammen med Alternativets Unge og 
Storkredsen for København måttet give tilsagn om et større bidrag 
næste år. For vores vedkommende er det en fordobling af huslejen.
Vi har i 2019 haft et fint samarbejde med storkredsen om bl.a. events, 
idet storkredsen har finansieret en stor del af aktiviteterne her. Det 
regner vi med kan fortsætte i 2020, sådan at vi kun behøver at afsætte 
et begrænset beløb til events.

I 2020 og 2021 vil vi ikke af den løbende drift (den kommunale 
partistøtte) kunne spare ret meget op til valgkampen, så den skal 
finansieres gennem sponsorering udefra (mobile pay betaling fra 
medlemmerne, fundraising og hvad vi ellers kan finde på). Det bliver en 
stor opgave for den nye bestyrelse at finde indtægter til finansiering af 
valgkampen.

STATUSMØDE PÅ RÅDHUSET DEN 5. FEBRUAR
BR gruppen er i færd med at planlægge mødet, som er for både 
medlemmer og københavnere med interesse for Alternativet. 
Arrangementet er slået op på sociale medier.
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Mødet er BR gruppens, hvor de både vil gøre status over de forgangne 
to år og skitsere visionerne for de næste to år frem til kommunalvalget,
Vi servicerer mødet ved at stille vores kommunikationsmedarbejder til 
rådighed for at få det promoveret, finansiere fortæring, være referenter 
og indsamle kontaktoplysninger på frivillige, som vil være med i det 
videre arbejde.

Bestyrelsen mener, det er meget vigtigt, at alle BR medlemmer møder 
frem, sådan at der bliver mulighed for at få belyst arbejdet i alle 
udvalgene, hvor vi er repræsenteret. 
Mødet kunne blive startskuddet til konkretiseringen af næste 
valgoplæg ud fra de strategipapirer, der allerede er udarbejdet.

ÅRSMØDET DEN 8. FEBRUAR
Vi aftalte slagets gang til årsmødet. De praktiske forberedelser pudses 
af den 5. februar. Desværre kom der pludselig et formandsskifte og 
ekstraordínære landsmøder ind fra højre. Derfor måtte vores eget 
årsmøde udsættes en uge. Længere tid har vi ikke fundet det forsvarligt 
at vente, da det haster med at få sat gang i planlægningen af aspirant- 
og kandidatforløb, nedsættelse af frivilliggrupper og de mange andre 
aktiviteter op til KV 21.

Trods tætheden i møder håber vi, at mange møder op til vores årsmøde.
Vi deltager som enkeltpersoner i afstemning om vedtægtsændringer 
samt i valget af ny politisk leder, men det er ikke som sådan et 
anliggende for vores bestyrelse.

KOMMUNIKATION
Vi har skrevet ny kontrakt med Frederikke om kommunikationsopgaver 
på uændrede vilkår i 2020. Landssekretariatet er formelt arbejdsgiver 
og varetager lønadministration, men vi afholder udgiften af vores 
driftsbudget.

Det tidligere indkøbte ret dyre kamera søges solgt, da det er uhandy og 
ikke bedre end en moderne telefon. I stedet indkøbes en arbejdstelefon 
med tilhørende stativ, panserglas og forsikring. Telefonen er 
Alternativet Københavns ejendom og skal leveres tilbage, hvis 
ansættelsen skulle ophøre i løbet af året.
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