
Referat af medlemsmøde i Alternativets storkreds Nordsjælland 6/3 2019 kl. 19:00 
Byskolen i Hillerød. 26 fremmødte. 
 

Dagsorden 

1. Velkomst v. storkredsen (Katarina) 

2. Hvem er vi? (Alle) 

kort præsentations runde: Hvem er du? Og hvis du har lyst: Hvorfor er du her? For at møde 

kandidater/andre frivillige? For at hjælpe? Andet…? 

3. Introduktion til kampagneorganisationen (v. Lis) 

Hvem er ansvarlig for hvad…? 

Hvilke midler har vi til rådighed - penge, udstyr, kompetencer, andet? 

Hvad/hvem mangler vi? 

4) Udveksling af idéer og erfaringer og mulighed for at kandidaterne kan komme med ønsker… åbent punkt 

6. Opsamling og tak for i aften 
 
Referent: Thorbjørn Lau Christensen.  
 

1, Velkomst v. storkredsen (Katarina) 
Forperson Katarina bød velkommen og fortalte at dagsordenen var ændret. Punkt 2 erstattes af en 
redegørelse for donations-sagen fordi der er forvirring i kredsen og fordi en journalist har fået øje på 
splittelsen. 
 

2, Donations-sagen. 
Rudersdal lokalforening havde anmodet om et tale-ud-møde. Storkreds bestyrelsen godtog det men siden 
har Rudersdal trukket sin anmodning tilbage. Storkreds bestyrelsen har valgt at gennemføre mødet 
alligevel, da der var tilsagn fra folketingskandidater og kampagnefrivillige.   
Katarina redegjorde for forløbet. Vi taler om 3 donationer, 2 a 50.000 og 1 a 200.000 givet til Theresa 
Scavenius. Hvordan kredsen kun fik kendskab til den første donation ad omveje og lang tid efter, at donor 
henvendte sig. Hvordan der blev spurgt men ikke svaret udførligt på et møde i storkredsen i januar. 
Hvordan landssekretariatet skulle have sendt en historie i pressen om det med en positiv vinkel men ikke 
har gjort det. Hvordan kredsen først i februar får besked om at der er 3 donationer. Og seneste udvikling er 
at Politiken har fået øje på donationerne og den splittelse, det har skabt i kredsen.  
Katarina lægger vægt på at vi ikke er færdige med at aftale donations politik og hvad vi forstår ved ny 
politisk kultur og selvom de eksisterende regler er overholdt, overtrædes nogle medlemmers personlige 
etiske grænser. Det gør diskussionen meget følelses ladet.  
Mariane spørger om man kan tillade sig at dele ud af en donation, der er øremærket til en enkelt kandidat. 
Og konstaterer at vi bliver meget klogere i den her proces. 
Kristian er kritisk overfor Landssekretariatets håndtering af sagen. 
Thorbjørn spørger om der er nogen fra landssekretariatet til stede. Det var der ikke. Er Theresa eller nogen 
af hendes folk til stede? Der var enkelte med tilknytning til hendes kampagne team. 
John taler for at vi fokuserer på at vinde valget og ikke lader det her spænde ben for os. 



Ditte bakker John op, minder om at vi har travlt så lad dem, der skal håndtere donationerne om det og lad 
os andre kører valgkamp. 
Mariane gør opmærksom på at der ikke går noget fra de andre kandidater af at Theresa får flere midler. 
Christa fortæller at storkredsbestyrelsen siden september har presset og presset hovedbestyrelsen for 
information om og håndtering af donationerne. HB og LS havde åbenbart ikke forståelse for at 
storkredsbestyrelsen skulle informeres. DET har de nu. 
Benny foreslår vi stopper med at snakke om de her penge. Det peger hele tiden på Theresa men hun er 
relativt nyt medlem og vi ved ikke hvad hun er blevet vejledt til og af hvem. 
Julie spørger til dagsordenen og til storkredsens penge. Samt efterlyser viden om den landsdækkende 
kampagne, der forventes lige på trapperne.  
Lis svarer at de arbejder på højtryk og den forventede lancering var i sidste uge men det nåede de ikke. 
Christian supplerer med at der er optaget film men har ellers ikke meget at tilføje. 
Thorbjørn spørger om nogen fortalte Theresa hvad vi forventede af hende på økonomipunktet på mødet i 
januar og det lader ikke til det.  
Lise spørger hvem, der går videre med sagen. Bare så vi alle ved hvor vi står og hvad der videre sker.  
Christa fortæller at Rudersdal har lavet et forslag til ændring af donations politik som er sendt via 
læringsudvalget til landsledelsen.  
Bina fortæller at det har været svært for de øvrige kandidater men at vi jo også har de her forskellige lag og 
kommunikationen har ikke været optimal. Bina taler for at donationer ikke skal ind over LS men skal tilgå 
kandidaten privat = skattepligtig.  
Mariane stiller spørgsmålstegn ved det etiske i at donationer kan være skattepligtige eller skattefrie 
afhængig af konstruktionen. Er det skattetænkning/unddragelse? 
Christian har været informeret via Rudersdal bestyrelsen, men har ikke ønsket at gøre en sag ud af det. 
Men er også kritisk overfor landssekretariatets manglende åbenhed. Christian laver sammenligninger til 
andre politik områder, hvor vi ønsker noget, der ikke er virkelighed endnu. Balancen mellem idealisme og 
pragmatisme. Ligesom penge ud af politik så også fx udfasning af benzin- og diesel biler, flytning af havbrug 
til land og flyrejser mm.  
Katarina lukker punktet, men opfordrer forinden medlemmerne til at rette henvendelse til hende på mail 
eller telefon, hvis der skulle være ubesvarede spørgsmål eller undren. 
Det er referentens opfattelse at Katarinas redegørelse har givet medlemmerne den viden, de har savnet for 
at kunne forholde sig til sagen. En lektion i hvad åbenhed kan gøre af forskel? 
 

3, Introduktion til kampagneorganisationen (v. Lis, overordnet kampagne koordinator) 
Lis præsenterer sin rolle og fortæller at vi også denne gang bygger vejen mens vi går på den. Hun ville ønske 
de 6 kandidater havde et tæt samarbejde. Har ringet rundt til andre storkredse for at få gode ideer og 
erfaringer.  
Ditte og Mariane præsenterer dem selv om frivillig koordinatorer. Er ikke rigtigt gået i gang men det sker i 
morgen.  
Thorbjørn er plakatabe, debat koordinator og kalender redaktør. Er i fuld gang men oplever at det er sejt at 
få svar tilbage. Men der var mange tilbagemeldinger fra salen om at der snart kommer mange svar. Vil 
stadig gerne have et møde med kandidaterne. Som kommunikations teamet også gerne vil. Allon laver en 
doodle. Ditte og Mariane vil også gerne med.  



Kommunikations gruppen er netop mødtes umiddelbart før mødet her til aften. 5 personer hvoraf Morten 
Greve er tovholder. John fortalte at opgaven primært er at lave kampagne for Å Nordsjælland, sekundært 
som servicefolk for individuelle kandidater. Afventer den landsdækkende kampagne men efterspørger også 
at kandidaterne byder ind med emner/events, der skal kommunikeres. Hella pointerer at intet emne bør 
være vigtigere end klima. Julie gør opmærksom på at event-kalenderen allerede har nogle politikområder 
pr. kandidat, der måske kan bygges videre på. Christian siger at klima og demokrati er de 2 hovedemner. I 
fredags vedtog vi en dyrevelfærds politik. Susan har dyrevelfærd som hjertesag. Bina spørger om 
kommunikations gruppen må bruges til fintuning af fx læserbreve og lignende. Ditte gør opmærksom på at 
samme læserbrev kan bruges i flere lokal områder hvis blot man adresserer noget lokalt. Christa foreslår 
grøn økonomi. Julie foreslår nationalparken som emne. Morten tænker i retning af politisk ansvarlighed a la 
hvorfor kan politikere både sige og gøre hvad der passer dem næsten uden konsekvens? Christian siger vi 
ikke behøver vente på den landsdækkende kampagne. Vi kan godt gå i gang. Allon efterspørger en fælles 
folder a la en, de har lavet i København. Morten siger at kommunikations opgaverne skal prioriteres. 
Katarina melder at storkreds bestyrelsen bakker op om en fælles folder. John ønsker en forventnings 
afstemning med kandidaterne. Ditte minder om at Uffe Elbæk har foreslået kaffe-møder. Ditte har taget 
opgaven og beder om at blive brugt. Susan vil gerne have en fælles folder så vi fremstår som team. Susan 
gør også opmærksom på amtsavisens kandidatavis. Har brug for at der bliver arrangeret kaffemøder og 
gadeevents, så skal hun nok dukke op. Advarer mod at genbruge læserbreve fordi aviserne gider ikke bringe 
kopier. Tine argumenterer mod at lave foldere på papir når nu klima og resurser står så højt på vores 
dagsorden. Susan fortæller at manglen på foldere var et problem i kommunalvalget i Gribskov. Vi skal ind 
for at kunne ændre på de store linjer.  
 
Katarina siger storkredsen har 60.000 til valgkamp. Muligvis 75.000 mere hvis årets overførsel af midler fra 
landssekretariatet kommer tids nok til valgkampen. Storkreds bestyrelsen vil gerne høre kandidaternes 
mening før der disponeres. Allon vil gerne have foldere. Julie vil gerne have midler til events. Bina vil 
foldere og har ikke tænkt sig at købe plakater og hænger selv sine skilte op. Christian vil foldere. Savner 
mest en personlig kampagne koordinator/sekretær. Morten siger at kampagne teamet godt kan opfylde 
noget af det. Jesper beder om ikke at blive bundet så der er plads til at tænke alternativt. Philip vil ikke helt 
forlade ideen om hands-out. Hanne mener foldere er oplysende. Julie beder at der øremærkes nogle midler 
til SoMe. Lise foreslår at der gives et beløb til hver kandidat og at der laves en pulje, der kan søges på, gerne 
til ting, der kan genbruges. Kan der laves noget gokart agtigt på cafeer? John beder folk afvente at teamet 
får lov at komme i gang men har noteret sig de gode ideer. Susan vil også hellere have hjælp til kampagne 
styring end kontanter. Christa vil også gerne snakke om hvordan vi skaffer penge. Mariane har spurgt 
Theresa hvordan det gøres. Hun sagde at de kom til hende og det er jo nok et resultat af at være synlig. 
Ditte beder om at folk melder bredt ud om gadeevents mm. Benny advarer mod sløset omgang med 
donationer. Lis advarer om at kommunikations gruppen ikke kan tage sekretær opgaver for kandidaterne. 
Ditte siger at de frivillig ansvarlige kan prøve at søge efter sådan nogle. Mariane spørger om Theresa selv 
skriver alle sine artikler og ja, siger Benny og Lise.  
Storkredsbestyrelsen disponerer kredsens midler på næste bestyrelsesmøde. 
 
Mødet slut kl. 21:30 
 
 



Når hele referatet er skrevet kun med fornavne, må vi hellere, for en god ordens skyld, få de fulde navne 
med: 
 
Katarina Ritz, Furesø, forperson for storkredsbestyrelsen 
Mariane Lunden Jacobsen, Halsnæs, frivillig koordinator 
Kristian Herdal Molbech, Helsingør 
Thorbjørn Lau Christensen, Gribskov, plakatabe, debat koordinator og kalender redaktør 
John Damm Scheuer, Allerød, kommunikations team 
Ditte Bøgevang Kanstrup, Helsingør, frivillig koordinator 
Christa If Jensen, Rudersdal 
Benny Nielsen, Halsnæs 
Julie Katinka Herdal Molbech, Helsingør, kandidat til FV-19 
Lis Andersen, Helsingør, overordnet koordinator for FV-19 valgkamp 
Christian Poll, Rudersdal, medlem af folketinget og kandidat til FV-19. 
Lise Møller, Hillerød, kommunikations team 
Bina Aylen Seff, Helsingør, kandidat til FV-19 
Morten Greve, kommunikations team 
Hella Tvermoes, Helsingør 
Susan Kjeldgaard, Gribskov, kandidat til FV-19 
Allon Hein Sørensen, Furesø, kandidat til FV-19 
Tine Loft Thomsen, Furesø 
Jesper Hinchely, Rudersdal, kommunikations team 
Philip Rye Frederiksen, Hillerød, kommunikations team 
Hanne Omø, Hillerød 
 
 
 
 


