
Følgebrev til bestyrelsens referat.

28 oktober 2018


Kære medlem i Halsnæs Lokalforening.


Lad os til en begyndelse beklage at der ikke i en periode har været nogen synlig aktivitet her i 
lokalforeningen. - Det vil vi gerne ændre på, sådan så alle der skulle have lyst til at deltage, lytte 
eller bidrage, får mulighed for det.


Vi holder bestyrelsesmøder i Aktivitetshuset, Paraplyen, Jernbanegade 2 A, Frederiksværk. 
Foreløbig ligger de fast den fjerde tirsdag i måneden. Der er dog en undtagelse i december, hvor 
mødet er d. 18 dec. Alle møder er fra kl. 18:30 til 21:00…. Vi starter med hvad vi måtte have på 
dagsordenen, og den sidste halve time er helliget en politisk snak om den aktuelle situation, eller 
andet politisk som måtte være interessant at tale om.


Medlemmer har opfordret os til at udsende flere informationer om arbejdet i bestyrelsen, og i det 
hele taget om hvad der politisk rører sig i vores kommune. Derfor vil vi fremover tilstræbe (hvor 
tiden tillader det) at sende dagsorden og referat til alle medlemmer.

Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at hvis du ikke ønsker mails tilsendt fra lokalforeningen, så kan 
du slå dette fra på sin profil på alleos.alternativet.dk.


Vi vil også gerne fortælle, at vi pt arbejder på en anden model for vores lokalforenings 
organisering, - som hverken har forperson eller næstforperson. I stedet foretrækker vi at arbejde 
med et “tovholderprincip”, hvor vi hver især byder ind med hvad vi kunne tænke os at bidrage 
med, og så tage ledelse på den måde.

Vi vil gerne sikre os at vores ønske om denne model også kan tillades iflg vedtægterne, så vi har 
rette en henvendelse til vores vedtægtsudvalg. - Vi mener dog ikke det på nogen måde er et 
problem.


Bestyrelsens medlemmer og suppleanter:

Benny Nielsen, Hans Hansen, Anne Hansen, Martin Palbo (kasserer), Nanna Høyrup Andersen, 
Mariane Lunden Jacobsen, Jørgen Lundbjerg Hansen, Helle Foder og Ib Foder.


Alle bestyrelsesmøder er åbne, og alle er altid velkomne. Som gæst (og medlem) har man taleret, 
men ingen stemmeret. (Vi stemmer meget sjældent 😊 )


Endelig vil vi fortælle at vi allerede på førstkommende tirsdag kl. 18:30-21:00 afholder et ekstra 
bestyrelsesmøde… se vedhæftede dagsorden.


Du kan altid finde os på halsnaes@alternativet.dk, hvis du har spørgsmål, forslag eller 
bemærkninger, som du gerne vil dele med os.


Bedste hilsner

Bestyrelsen
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