
Alternativet Helsingør  

Referat af årsmøde den 9. november 2017   15 deltagere + Nis fra Landssekretariatet 

Bina indledte med at fortælle at hun fremover ikke vil være aktiv i Lokalforeningen Helsingør. Som kandidat 

til Folketinget vil bruge sine kræfter på landpolitik. 

 

Dagsorden 

1. Dirigent 

2. Referent 

3. Stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Fremlæggelse af regnskab 

6. forslag fra bestyrelsen 

7. Valg af forperson 

8. Valg af bestyrelse 

9. Valg af forhandlingsteam 

10. Behandling af indkomne forslag 

11. Valg af revisor 

12. Eventuelt 

1. Dirigent, Nis valgt 

Nis indledte med at fortælle at udsendelse af dagsorden med bilag blev sendt ud af Ditte torsdag 

den 2. november, men pga. en teknisk fejl i programmet Alle Os først lå i medlemmernes 

mailindbakke om morgenen fredag den 3. november.  Dette er teknisk set en fejl, der i følge 

vedtægterne gør årsmødet ugyldigt, men hvis de fremmødte alle er enige om at gennemføre 

årsmøde, så behøver vi ikke at aflyse mødet. Der var ingen der ville aflyse mødet. 

Nis fortsatte med at forklare Bestyrelsen trækker forsalg 6 og 7 tilbage, da de kun er fremsat af en 

bestyrelse på to personer. Der skal ifølge vedtægterne være mindst tre til at stille et forslag til 

dagsorden på årsmødet.  

2. Referent, Morten Høgsbro Holm valgt 

3. Stemmetællere, Frans Michael Jansen og Janne Hjorth 

4. Bestyrelsens beretning, Ditte aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 

5. Fremlæggelse af regnskab, Ditte fortalte at da lokalforeningen først har fået økonomi og en 

bankkonto i sommeren 2017 er det ikke noget regnskab. Der er udsendt et budget og foreløbigt 

forbrug med dagsordenen til mødet. 

6. Forslag fra Bestyrelsen, Ændringsforslag til vedtægternes §8 stk. 3. Punktet er annulleret.  

7. Valg af forperson. Punktet er annulleret. 

8. Valg til bestyrelsen. 

Emilie Østergaard Knudsen, Diana Bogavac, Marius Aggerholm, Martin Volmer Pedersen og Kristian 

Herdal Molbech er stillet op. Alle blev valgt ved fredsvalg. 

Bestyrelsen konstituerede sig selv umiddelbart efter mødet.  

Martin er kasserer, Marius er næstforperson og Kristian er forperson. 



9. Valg af forhandlingsteam. Ditte begrundede de fremsatte forslag og nævnte i den forbindelse at 

Mette Skamris, der er nr. 2 på listen ikke ønsker at være med i forhandlingsteamet, så derfor er 

forslag b. ikke en mulighed. *Ditte begrundede forslag a. med at den gamle bestyrelse mener, at 

kun 2 fra den nye bestyrelse har erfaring fra Alternativet og ingen har erfaring fra lokalpolitik. Det 

er vigtigt, at dem der har haft kontakten med de øvrige politikere i Helsingør Kommune, er med i 

forhandlingsteamet, da det er dem der har det største kendskab og relationer til politikerne. 

Der var en del debat om sammensætning af forhandlingsteam og en støttegruppe.  Flere lagde 

vægt på at det vigtigste er at finde et forhandlingsteam, der har erfaring og som fungerer godt 

sammen. En del gav udtryk for, at de havde tillid til at den nye bestyrelse var bedst egnet til at 

sammensætte et forhandlingsteam. 

Årsmødet valgte at overlade det til den nyvalgte bestyrelse at sammensætte et forhandlingsteam 

og en støttegruppe. 

10. Behandling af forslag fra medlemmer, Bestyrelsen konstituerer sig i umiddelbar fortsættelse af 

mødet. Da forslag kun er en midlertidig ændring af § 10 i vedtægterne blev det behandlet som en 

henstilling til den nye bestyrelse.  

11. Valg af revisor, Janne Hjorth er valgt.  

12. Eventuelt 

Nis indledte med at forslå af deltagerne på årsmødet under dette punkt kan komme med gode råd 

og henstillinger til den nye bestyrelse, idet der ikke er nogen gengagere fra den tidligere bestyrelse.  

Nis nævnte også at han ser dette valg som mulighed for at afprøve, hvordan det er at stille op og at 

det først er ved næste kommunalvalg at alternativet skal stå sin prøve. Christian Schade sagde til 

den nye bestyrelse at de bare skal klø på med arbejdet, men de skal huske på at det er tilladt at 

fejle for ingen af os har prøvet dette før. Diana takkede Christian, da det godt kan være lidt 

overvældende at gå ind i bestyrelsesarbejdet i en ny bestyrelse.  

Morten roste Bina og Ditte for det store arbejde de har lagt i bestyrelsesarbejdet i 2016 og 2017. 

Uden dem, var vi ikke nået så langt som vi er i dag.   

 

 

*Note: Mette har efterfølgende oplyst, at Dittes udlægning ikke var rigtig. Mette ville gerne have 

indgået i forhandlingsteamet dog ikke med Julie og Kristian.  


