
 

 
 

Åbent bestyrelsesmøde 

17. maj 2017 kl. 19.00 – 21.30 i Gilleleje, Pyramiden, Aktivitetsstuen 
 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af ordstyrer og referent 

3. Underskrift af referat fra årsmødet 28/3 2017 

4. Aktivering af medlemmer 

5. Sommermøde 28/6 2017 

6. Valgkamp. Temaer, aktiviteter, presse 

7. Valgforbund. 

8. Opstillingsmøde 7/6 2017.  

9. Kulturnat i Helsinge, 2/6 2017 

10. Politisk udmelding / læserbrev 

11. EVT 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Thorbjørn Lau Christensen, forperson 

Christian Stoltze-Laursen 

Jeffrey Lins 

Bjarne Christiansen 

Jeppe Hauberg Hansen 

1. suppleant Birte Skov Larsen 

2. suppleant Jamina Mokrzyczka 



Nr.  Indhold Beslutning Tid Bilag 

1. Godkendelse af dagsorden ok 19:00  

2. Valg af ordstyrer og referent Christian skriver 19:05  

3. Underskrift af referat fra årsmødet 28/3 2017 

 

Referatet blev godkendt på sidste møde men skulle lige rettes lidt til inden 

det var klart til underskrifter. 

Forelægges senere 19:10  

4. Aktivering af medlemmer 

 

Jeppe fremlægger et oplæg til hvordan vi griber opgaven an. 

Thorbjørn taler med Jeppe, vi 

skal i gang før sommerferien 

19:15  

5. Sommermøde 28/6 

 

Ann har allerede arrangementet klart og invitation udsendt.  

Nogen løse ender? 

Vi ringer og invitere vores 

medlemmer. Thorbjørn aftaler 

samtale ramme med Jeppe 

som udsendes til dem som 

ringer. Følgende har meldt sig 

som ringere: 

Jamina 

Ann 

Bonnie 

Bjarne 

Thorbjørn 

Jeppe 

Festen bliver med vegetarisk 

mad, men med en grill hvor 

folk kan grille det de selv 

medbringer. 

19:30 

 

 

6. Valgkamp. Temaer, aktiviteter, presse 

 

Susan, Esben og Bjarne kommer med et oplæg. 

Rigtig god folder: 

Bemærkninger: 

• Lidt mere om natur-

beskyttelse i Gribskov 

• Lidt mere om 

ældrepolitik 

• Lidt oplysninger om 

hver 

19:45  



• Lidt om økonomi, den 

samme økonomi, men 

anderledes anvendt 

• Måske andre  relation 

til vores visioner, 

Thorbjørn har forslag 

• Henvisning til website 

med yderligere 

oplysninger 

• Indhold på website??? 

• Postkort om enkelte 

emner 

• Dagbog på facebook, 

”politikere er også 

mennesker i 

kommunen” 

Lokalpolitik i en ny 

form 

• Alternativets flag, 

hører til under de 

skæve ideer, terrænet 

sonderes af Esben 

Aktiviteter 

• Deltagelse i kulturnat, 

radio Kattegat, 

Hjemmebesøg i 

medhjælpskredsen, 

hvor medlemmerne 

inviterer venner 

Gåture på gaderne 

med hjemmebagte 

boller. 

Vi taler kun om det vi 

gerne vil, ikke hvad vi 



ikke vil. Vi skal være 

proaktive ikke reaktive 

• Udforsk de skæve 

ideer 

• Gruppen skal spille ud 

med tidsplan. Fokus 

ligger på opskalering 

efter sommerferien 

 

 Pause    

7. Valgforbund. 

 

Thorbjørn giver status på opgaven. 

Thorbjørn gav status, vores 

henvendelser blev positivt 

modtaget. Mere efter 

sommerferien 

20:30  

8. Opstillingsmøde 7/6 2017.  

 

Ingen nye har indsendt opstillingsmateriale.  

Hvem foreslår bestyrelsen som ordstyrer, stemmetællere og referent? 

Ordstyrer forslås Jeppe 

Christian refererer 

Jamina tager te med 

20:40  

9. Kulturnat i Helsinge, 2/6 kl. 17-21. 

 

Der er booked plads. Vi har bedt om samme plads som de sidste år – foran 

Leifs Gardiner men den er ikke bekræftet endnu. 

Hvad fandt Jeffrey frem til omkring video? 

Hvem kommer? Hvem medbringer hvad? 

 

17 til 21 Grønsofa Ann finder 

Christian sørger for transport 

Jamina sørger for stof 

Jamina tager parasol med 

Jamina taler med Furesø om 

Å 

Forplejning hvidvin og 

skvalderkålschips Ann og 

Jamina 

Grønne grene Ann 

Folder skal trykkes, 

kandidaterne 

Bestil selv T-Shirts 

Mødested Leif’s Gardiner 

Er der udgifter i afholder i 

20:55  



forbindelse med kulturnatten 

overføres beløb til jeres konto 

eller leverandørs konto når jeg 

har kvittering eller regning 

10. Politisk udmelding / læserbrev. Kom gerne med et forslag. Åbenhed for borgere til at 

spørge kommunalbestyrelsen 

21:10  

11. Evt.  21:20  

 


