
Beretning for Alternativet i Gribskovs bestyrelse, marts 2018 til marts 2019 

 

Årsmødet 20/3 2019. 

 

Dette var vores første år med penge på kontoen. Ja, ja, vi havde også penge i omløb året før i kommune 

valg kampen, men i år var første år med kommunal parti støtte. Det gjorde kasserer posten ekstra vigtig og 

derfor er det endnu mere uheldigt, at vores kasserer Christian forlod os i sommerferien. Heldigvis var 

Mogens klar til at tage handsken op og vi afventer nu spændt om vores regnskab godkendes af kommunen. 

Kr. 5.669,50 får vi årligt frem til næste kommunalvalg. Penge på kontoen betød også at vi kunne lave lidt 

mere, både udadvendt og kræse lidt for vores egne medlemmer. 

 

Vi deltog på kulturnætterne i både Helsinge og Gilleleje. Begge steder uddelte vi poser med bi-venlige 

blomsterfrø. Det var en rigtig god ide.  

Vi holdt sommerfest men med begrænset fremmøde. Vi skal nok enten ændre form eller finde på noget 

helt andet i 2019. 

I august blev vi vist rundt på Christiansborg af Christian Poll, efterfulgt af en besigtigelse af 

landssekretariatets lokaler på Åbenrå og med en spisning på vejen mellem de 2. 

I november holdt vi kaffe-kandidat-snak med de 6 folketingskandidater og borgmesteren. 

Og ind i mellem har vi også holdt en håndfuld bestyrelsesmøder. Husk at de er åbne for deltagelse 

medmindre bestyrelsen på forhånd har givet anden besked. Det er ikke sket endnu overhovedet. 

Vi har også fået syet vores eget Store Å færdigt. Tak til dem, der har bidraget. 

 

Jeg forsøgte at lancere en ny aktivitet. For at styrke vores lokalforening ville det være rigtigt godt hvis vi 

omgikkes hinanden også uden dagsorden og om andre emner end vores parti. Derfor indbød jeg til 

cafemøder med fri snak. Det gik desværre ikke så godt, primært fordi jeg selv havde svært ved at deltage. Vi 

må finde på noget andet eller få andre til at stå for det hvis vi skal skabe en bevægelse og ikke kun være et 

parti. 

 

Siden nytår har aktiviteten mest været omkring det kommende folketingsvalg og det foregår i storkredsens 

og ikke i lokalforeningens regi. Men derfor er der nu aktiviteter nok vores medlemmer kan engagere sig i. 

 

Med venlig hilsen 

Thorbjørn Lau Christensen 
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