
REFERAT FOR KØBENHAVNSUDVALGET DEN 12. FEBRUAR 2020 
Ordstyrer: Lars 
Ref.: Niels 

Nyt fra Landsledelsen 
Lars orienterede om det seneste nye – bl.a. om flytningen af sekretariatet til Lyngbyvejen 
Ditte Marie har gjort det godt. Der er blevet ansat en deltidsbogholder (Kirsten). 

Landsledelsen havde to-dagesmøde i januar. Bl.a. med åbent møde med Overgaard om Brexit. 
LL gennemgik landsmødets vedtagelser m.m., bl.a. i forhold til årsplanen, sådan at den bliver konkretiseret. 
Susanna har gjort det godt i forhold til at komme ud over rampen i forhold til medierne. 

Gennemgik også den økonomiske situation bl.a. i forhold til Nævnet 

Grundlovsarr.: 
Nævnet har bevilliget 15.000 kr. 
En mulighed er Nørrebroparken (den overdækket del). Evt. kan vi søge om bevilling 
Eller lave det i gården hos BJMF eller Byggefagene 
Eller gården hos MS 
Vil gerne vise, at vi stadig er her. 
-Handler også om opreklamering inden arrangementet 

Spørgsmålet om programmet? 
-Hvem skal på? 
oPaneldebat? 

Vi går efter arrangement der prioriterer vores egne medlemmer – og selvfølgelig også andre 
-Ikke på en åben plads (Hos MS, BJMF, Byggefagene) 
-Ikke debat, men talere 
Ansvarlige: 
-Lars, Niels, Kim, Ole (på presse og opreklamering m.m.) 

Fremtidige arbejde i KBH-udvalget: 
Carl-Aage pegede på, at Amagerkomitéen synes, at KBH-udvalget bør have en stærkere rolle i forhold til at tage 
initiativ når der sker noget stort i Kbh.  
-Og så må de komiteer der er med på det, give deres mandat til Udvalget. 

Opsamling: 
Et lidt mere udfarende politisk og organisatorisk KBH-udvalg 
-Uden at det skal tage energien ud af de enkelte komitéer 
Det vil kræve en eller anden form for ”håndfæstning” for det videre arbejde 
-Niels og Carl-Aage laver et udkast 

Økonomi: 
Forslag: At der oprettes en konto hos FB-sek, hvor hver medl-komité afleverer 300- fra deres kontingentrefusion. 
-Det arbejdes der videre med 
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Medl. af KBH-udvalg: 
Lars, Niels, Kim (som del af BJMF) 

Andet: 
Næste møde: den 16/3 kl.17.00 (hos BJMF, regner vi med) 
  
Jeg havde umiddelbart forestillet mig at årsmødet blev med repræsentanter, men det kan godt være der er basis 
for at lave et medlemsmøde ligesom landsmødet. Politisk vil et medlemsmøde være det bedste, men jeg tvivler på 
at der er behov for det her i starten, men det bør vi selvfølge være åbne overfor. 

Hilsen Carl-Aage  
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