
 

Referat af årsmøde d.6.10.2018 

søndag den 7. oktober 2018 

Velkommen. 
Benny bød velkommen til de fremmødte. Ikke mindst til Theresa Scavenius, som var kommet for 
at fortælle noget om sin politik og sit kandidatur som folketingskandidat i Nordsjællands 
Storkreds.




Theresa Scavenius, folketingskandidat 
for Alternativet i Nordsjælland, er klima- 
og demokratiforsker ved Aalborg 
Universitet i København. 


Theresa indledte årsmødet med et meget 
inspirerende oplæg om klimaudfordringen 
og udviklingen af demokratierne i en 
globaliseret verden.


Theresa siger bl.a.: 

“En måde at forstå Alternativets politiske projekt er at flytte fokus fra ideologi til værdier. Når vi er 
værdi-baserede, fokuserer vi den politiske diskussion på, hvilke grundlæggende problemer vi står 
overfor. Miljø og klima har traditionelt været emner, som har ligget til venstre for den politiske 
midte. Men der er vi ikke længere. Ingen partier, hverken til højre eller venstre, kan længere undgå 
at forholde sig til undermineringen af naturens ressourcer. Hvis man ønsker et velfungerende 
samfund, er man nødt til at sikre rent drikkevand, infrastruktur, fødevaresikkerhed og meget andet.

Det er derfor, vi bliver nødt til at gå fra at lave ideologisk-baseret politik, til det vi kalder værdi-
baseret politik. Her er der større rum for samarbejde på tværs af partierne og fløjene.”


Vi siger tak til Theresa for et super inspirerende oplæg om hvad der netop nu sætter dagsordenen 
i den politiske debat.


———


Og så til selve årsmødet med dagsorden jvf. vedtægterne. 

Tilstede fra bestyrelsen: 
Benny Nielsen, Jørgen Lundberg Hansen og Hans Hansen.

Forhindrede var: Martin Palbo og Mariane Lunden Jacobsen.


1. Valg af dirigent. - Ib blev valgt.


2. Valg af stemmetællere og referent. Helle blev valgt som referent, og stemmetællernes 
opgave blev vi enige om at klare i fællesskab.




3. Bestyrelsens beretning: Benny aflagde beretning fra året, der er gået, suppleret af de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen begyndte arbejdet med at konstituere sig med delt 
formandspost, varetaget af Mariane og Benny. Umiddelbart efter sidste årsmøde kom 
kommunevalget, hvor Qasam, Benny, Hans og Mariane alle var kandidater. Det var en meget 
travl og krævende tid med mange møder og valgdebatter. Desværre lykkedes det som 
bekendt ikke at få stemmer nok til en plads i byrådet. I foråret, der fulgte, blev der kun afholdt 
få bestyrelsesmøder til trods for, at det fra starten var bestyrelsens hensigt at afholde 
kontinuerlige åbne bestyrelsesmøder og debataftner. Vi har i 2018 ikke haft stand på nogen af 
Krudtværksfestivalerne. Til gengæld deltog vi i 1.maj - arrangementet i Gubben, hvor Mariane 
holdt tale. Efterfølgende sørgede Benny for, at vi også deltog i grundlovsarrangementet på 
torvet i Frederiksværk, hvor Hans holdt tale, og vi havde en stand. Benny sluttede sin 
beretning med spørgsmålet: skal kommuneforeningen Alternativet Halsnæs bestå? 


Efter beretningen blev der talt om, Hvor vigtigt det er med nogle klare rammer for bestyrelsens        
arbejde, så det er tydeligt for alle, hvem der har hvilke opgaver. Det er ligeledes vigtigt at 
kommunikationen, såvel internt i bestyrelsen som ud til medlemmerne fungerer godt. 


Som svar på Bennys spørgsmål om Alternativet Halsnæs skulle fortsætte, blev det i debatten 
tydeligt, at der var markant lyst og opbakning til at forsætte arbejdet. Ikke mindst lyst til at lave 
debat- og temaaftner. Det kommende folketingsvalg vil i høj grad bibringe temaer og således 
være ledestjerne for emner til debat og politikudvikling. Der var også stor lyst til at inddrage flere i 
politiske debatter, så vi kan inspirere og berige hinanden - og mærke, at vi er mange, der gerne vil 
arbejde på at udvikle et grønt og hjertevarmt Halsnæs. 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kasserer Martin Palbo var desværre sygemeldt, 
så Benny tog regnskabsfremlæggelsen i stedet. - Regnskabet blev godkendt.


5. Behandling af forslag fra medlemmerne. Der var ingen fremkomne forslag.


6. Valg til bestyrelsen. Samtlige i den tidligere bestyrelse genopstillede. Dertil gav Anne Hansen, 
Nanna Høyrup Andersen, Helle Foder og Ib Foder også tilsagn om at deltage i arbejdet. - 
Nanna og Anne valgte at blive suppleanter, og Benny, Martin, Mariane, Jørgen, Hans, Helle og 
Ib bliver således bestyrelsesmedlemmer, og dermed blev bestyrtelsen udvidet til 7 personer 
og 2 suppleanter. Der blev besluttet at mødes den fjerde tirsdag i hver måned kl. 19-21 i 
Aktivitetshuset, Paraplyen, Jernbanevej 2 A, Frederiksværk. - Næste møde er derfor d. 23 
oktober, hvor alle er velkomne.


7. Valg til revisor. Anne Marie Touboe blev genvalgt som kritisk revisor.


8. Eventuelt. Her fik vi en kort snak om nogle gode opmærksomhedspunkter i det fremtidige 
bestyrelsesarbejde. Al kommunikation skal ske via mail, - også kommunikationen til 
medlemmerne. Dette ønskes kombineret med info via facebook i gruppen “Alternativet-
Halsnæs”. - Brugen af såvel Frederiksborg Amts Avis som Halsnæs Avis blev understreget 
som meget vigtigt. - Noget som også blev spurgt ind til, var hvordan vi får medlemmer som er 
interesseret i at være aktive, til reelt også at deltage med synspunkter og ideer, bl.a. til fordel 
for den kommende valgkamp.


Hermed sluttede et godt årsmøde. Vi ser frem til et godt og berigende samarbejde i såvel 
bestyrelsen som i hele lokalkredsen…. Så, hold dig endelig ikke tilbage. Er der noget du gerne vil 
spørge om, deltage med eller bidrage med, så sig endelig til. 


Vi er til at fange på vores mail halsnaes@alternativet.dk. 

De bedste hilsner 
Bestyrelsen 

Alternativet Halsnæs. 

mailto:halsnaes@alternativet.dk

