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Ad. 1.
Ad. 2.

Referent : Ditte, Dirigent, Jens
Beretning. Per uddybede beretningen med at AU startede med 8 deltagere, men
blev færre med tiden, da nogle fik job langt væk, så vi har mest været 6: Jan, Jens,
Per, Ali, Ditte, Lasse.
AU har i efteråret fokuseret på kommunalvalget, hvilket betød at vi ikke formåede
at opfylde vores arbejdsplan. Skt. Hans druknede lidt i regn. Endeligt regnskab for
Sankt Hans foreligger først til marts. Vores deltagelse i kræmmermarked på
Bellahøj druknede også i regn, men vi var der.
Lasse supplerede med at Bellahøj havde værdi fordi det var valgår, så det er ikke
nødvendigt at være der hvert år. Bente oplyste at det blev forsøgt at få flere
afdelinger med, så vi havde flere aktivister og kandidater til BR; Ali og Cecilie kom.
Søndag var godt vejr og Charlotte Lund og Susanne Langer kom. Vi skal have flere
afdelinger med. Kun Vanløse stillede med 3.
Jan J: Tilmeldingen til Bellahøj var mest af frygt for at vi var de eneste af partierne,
der blev væk. Vi skal kun gøre det hvis der skal være valg til folketinget.
Signe foreslår at vi gentager det til næste kommunalvalg, da det er så folkeligt.
Den Elektronisk platform Zetkin blev taget i brug for første gang ved
kommunevalget og vi har fået registreret f.eks uddelingsruter til valgmateriale, så vi
har dem til næste gang. Stigning på 9% tilslutning i Tingbjerg til EL.
Signe Færch supplerede med hvordan valgkampen forløb. Næsten 15.000
valgaviser blev uddelt og var især synlige i Tingbjerg, dog ikke så meget som vi

Ad3.

Ad.4.

Ad.5.

Ad 6.

havde håbet på. Vi havde i alt 30-40 aktive, hvilket er højt for afdelingerne i
København. Lasse supplerede med, at det var godt at vi for første gang havde
lokalt valgmateriale. Vi ringede dørklokker i Tingbjerg, hvilket var rigtig godt. Bør
gentages til Folketingsvalget
Ditte gennemgik året i Københavnerbestyrelsen. Herunder bestyrelsens
beslutninger omkring konstitueringen. Kom til generalforsamlingen i marts Der er
en vigtig lovændring i bestyrelsens struktur.
Regnskab: Redegørelse ved Jan J: Vi er p.t 160 medlemmer, hvilket er 10 mere
end vi plejer. 30.000 Kr. var sat af til valgkamp og vi brugte 29.827 kr.
Kirstine revisor: 3 bemærkninger:
1. Lars Olsen fik kontant betaling og det bør understreges at han skal betale skat.
2. Hvorfor købes strips ikke i landskontoret 3. Hvorfor har vi annonceret i Vanløse
avisen?
Svar: 1. Jens Fuld fortrøstning til, at Lars Olsen betaler B skat. 2. Strips: Et fejlkøb.
Ved sidste valg var der indkøbt forkerte strips og derfor købte vi selv ind. Vi har
dem stadig. 3. Annoncen var tænkt som en mulighed for at lave lidt persongalleri,
da de ingen lokalkandidat havde. Annoncen var måske medvirkende til at Ali
sprængte listen. Vanløse Bladet var dyrere end ventet.
Kommentar: Jan B: vi betaler ikke sort, men vi kontrollerer ikke om alle betaler B
skat. Signe: det fine nye telt der blev købt til valgkampen, står i Signes garage og
det skal bruges, så lån det gerne. Skriv SMS til Signe.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag: udtalelse.
Bente foreslår tilføjelse: cykelsti på Gadelandet. Annelise: Spørgsmål: Hvorfor skal
vi forholde os til butikslivet? Jens: Svar: AU mener det er vigtigt med et levende
butiksliv og derfor bliver det nævnt i udtalelsen.
Udtalelsen blev vedtaget. En undlod at stemme. AU beslutter hvor udtalelsen skal
bringes.
Arbejdsplan for det kommende år:
Fremlagt af Jens B. Jacob: Spørgsmål: Hvad hvis valg? Opfordring til, at det
skrives ind i arbejdsplanen. Bente: Foreslår: velkomstmøde for nye medlemmer.
Signe: AU skal lade være med at forpligte sig til et bestemt antal møder. Send
datoer ud for medlemsmøder. Signe deltager gerne i møder for nye medlemmer og
valgkampsmøder. Hanne: tilbyder at deltager i studiegruppe om programmet vedr.
Miljø, gerne sammen med de delegerede til årsmødet, så vi kan diskutere
programmet. Arbejdsgrupper om enkeltopgaver.
Arbejdsplanen udvides med at vi afholder valgkampsmøde, møde for nye
medlemmer og møde med BR, f.eks Ali.
Plan over medlemsmøder udsendes i god tid. Vi skal uddelegere og nedsætte
arbejdsgrupper. Den reviderede arbejdsplan blev enstemmigt vedtaget.
Budget. Der henlægges kun 4600 til valgkamp. Det fremlagte budget tager ikke
højde for et eventuelt folketingsvalg i efteråret. Enstemmigt vedtaget

Ad. 7.

Valg:
Valgt til AU: Jakob, Jannis, Ditte, Per, Jens. + Jan J, i overdragelsesperioden
Revisor: Kirstine, suppleant: Palle

Ad. 8.

Enhedslistens Kbh. Bestyrelse: Medlem Ditte, suppleant Bente.
Suppleant kampvalg: Jannis 5, Bente 13, 1 blank, 1 ugyldig.

Ad. 9.

Valg til lokaludvalg: Vi besluttede sidste år, at Palle er repræsentant, Lasse 1.
suppl. og Jan J, 2.suppl.
Regionsrepræsentantskab, Enhedslisten i Hovedstadsregionen. Bente og
Kirstine genopstiller som repræsentanter, Bernhelm genopstiller som suppleant.
Genvalg.
Ad. 10. Delegere til Årsmøde. Der er skal vælges 5 delegerede:
Valgt: Ali 16 stemmer. Jakob 16, Janis 13, Jens valgt som 1. suppleant 6
stemmer. Bente og Kirstine kom til Årsmøde som fredsvalg, efter reglerne om
kønskvotering. Per meldte sig efter valget som 2. suppleant
Ad. 11. Eventuelt.
Dorrit: Efterlyser en lukket Facebook-gruppen for EL Brønshøj-Husum. Per: siger:
vi arbejder på det.
Der er 7/3 møde hos Hanne om programmet for grøn politik
Ref. Ditte.

