
Å 

Opstillings- og stillermøde  

Helsingør lokal afd. 

Torsdag d. 21.september kl.18:00 i Lundegade 17A, 1.sal 

 

 

Dagsorden for opstillings- og stillermøde:  

 

1. Velkommen og valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Valg af stemmetællere og referent. 

4. Oplæg af aspirantkandidater 3 x 10 minutter – aspirantkandidater er Hella 

Tvermoes, Ditte Kanstrup og Bina Seff. 

5. Åben spørgerunde til aspirantkandidaterne 10 min. 

6. Valg af nye byrådskandidater til Alternativet Helsingør lokal afdeling. 

7. Eventuelt 

 

 

Ad. 1  Bestyrelsen bød velkommen og Morten Høgsbro Holm blev valgt som dirigent. 

 

Ad. 2 Dagsordenen fik tilføjet pkt. 7 eventuelt og blev derefter godkendt. 

 

Ad. 3 Flemming og Mette fra kandidatudvalget meldte sig som stemmetællere og Ditte 

blev referent. 

Ad.4 og 5 De 3 kandidater præsenterede sig selv, og deres mærkesager, hvorefter der var 

kort spørgerunde. 

 

Ad. 6 De 3 aspirantkandidater blev alle valgt, så nu har Alternativet 5 kvinder på 

stemmesedlen 21.november, som opstiller sideordnet og det er: 

1. Julie Herdal 

2. Mette Skamris 

3. Ditte Kanstrup 

4. Bina Seff 

5. Hella Tvermoes 

 

Ad. 7 Der blev spurgt ind til bestyrelsens sammensætning, nu da dels forperson Eva var 

udtrådt pga nyt job og fuldt medlemskab af Hovedbestyrelsen og dels at det 

ordinære Årsmøde var udskudt. Ditte og Bina oplyste at der foregår en dialog 

med kredsbestyrelsen om formalia og at der vil blive meldt ud snarest. Indtil ny 

bestyrelse er på plads, er Bina og Ditte øverste myndighed i Helsingør 

Lokalafdeling. 

 

 Kristian Herdal Molbech og Christian Schade meldte sig til arbejdet med at få 

hjemmesiden op at køre, og til at faciliteter valgkampen, hvilket der er hårdt brug 

for. Ud over Kristian og Christian, meldte kandidatudvalet sig på banen i arbejdet 

med at få valget afviklet i god alternativ ånd. Alle mødes 28/9 hos Julie for at 

aftale events i valgkampen. 

 29.september afleveres kandidatlisten på Rådhuset af Morten Høgsbro Holm.  
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