
Alternativet Halsnæs  
Bestyrelsesmøde 30 april 2019 kl. 18:30 - 21:00 
Tilstede: Jørgen, Nanna, Benny, Anna, Hans, Helle og Mariane 
Ib meldte afbud 
Referat

Punkt Tekst Ansvarlig

Mødeleder Mødeleder rækkefølge:  
Ib, Helle, Hans, Nanna, Benny, Anne, Marianne. - og forfra. 
Man må dog gerne tage op til 3 gange i træk.

Benny

Økonomi Vi udfærdigede et nyt konstitutionspapir til banken. Mariane 
Benny

Storkredsen Ny forperson i storkredsen: Mette Jeppesen. Referat fra sidste 
møde i storkredsen kan læses på Alleos

Benny

Plakat team Plakatophængning EU-valg lørdag d. 4/5 kl. 10:00 hos Benny, 
Karlsgavevej 52, 3300 Frederiksværk. 
Mariane har ringet rundt til medlemmer som har indvilget i at 
være frivillige, for at opfordre til at give en hånd med til feks 
plakatophængning. - Der er oprettet en messengergruppe til 
koordinering af teamet der består af 15 personer. Som det ser 
ud nu er vi kun ganske få der kan deltage d.4.5., men der er 
stadig håb om at flere springer til. 
I håb om at få nogle ganske unge mennesker til at hjælpe, blev 
vi enige om at belønne med en pizza. 
Vi havde en snak om hvor plakaterne skal placeres og Mariane 
vil indtegne disse på nogle kort, vi kan bruge på lørdag.

Grundlovsdag Orientering fra inspirationsmødet vedr. grundlovsdag. 
Vi har endnu ikke modtaget noget materiale.

1. maj Anne, Benny og Mariane deltog i planlægningsmødet hos 
Anita Bager (SF) om arrangementet d. 1/5. Det var et hygge-
ligt møde og alt er klar til i morgen tidlig. 
Der kommer 3 talere: Trine Torp fra SF, Christian Poll fra Å 
og Mai Villadsen fra Ø. 
Mødet afholdes i år i  Multisalen, Paraplyen, Frederiksværk. 
Nanna har lavet opslag på facebook



Helle 

Eventuelt. Krudtværksfestivalen d. 11.5. ll 10-18 
Der var enighed om at vi gerne vil have en stand i år. 
Benny kan låne en campingvogn og tager også en pavillon 
med. 
Benny kan være der hele dagen, Anne og Hans kl 10-12, Nan-
na om eftermiddagen. Jørgen og Mariane kan også være med i 
løbet af dagen. 
Benny vil undersøge om vi kan på en standplads. - I skrivende 
stund er det afklaret at vi har fået en plads. 😊  
Mariane har foldere til uddeling og medbringer desuden valg-
plakater. 
Nanna vil skrive til folketingkandidaterne og fortælle at vi er 
på festivalpladsen og de er meget velkomne til at kigge forbi.

Politik-snak Åben dialog. 
I dette (ikke organisatoriske) punkt er meningen at vi løbende 
holder hinanden orienteret om hvad der sker i byråd og i den 
politiske verden her i Halsnæs m.m. 

Fortællinger fra Landsmødet d. 27/4 2019 i Odense 
Mariane, Benny og Helle fortalte om landsmødet. Det var et 
godt landsmøde med god energi, og årets problemer og udfor-
dringer blev drøftet og behandlet i en god og konstruktiv ånd. 
Ny politisk kultur, værdier og debatdogmer er noget vi arbej-
der med og øver os i på alle niveauer i organisationen. 

Til slut havde vi en snak om Stram Kurs og den foruroligende 
opblomstring af ekstreme højredrejede partier. Vi håber at det 
kan være med til at mobilisere humanistisk indstillede menne-
sker til at være aktive i debatten og i valget. 

DR1´s live video fra landsmødet kan ses her:  
https://www.dr.dk/tv/se/dr2-live-8/dr2-live-9/dr2-live-lands-
moede-i-alternativet

https://www.dr.dk/tv/se/dr2-live-8/dr2-live-9/dr2-live-landsmoede-i-alternativet

