
 

Årsmøde 
Alternativet Helsingør Lokalafdeling 

9.november 2017 kl.18:00 i Lundegade 17A, i stuen 

 

 

DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af referent 

 

3. Valg af stemmetællere 

 

4. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen 

 

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

 

6. Forslag til behandling fra bestyrelsen 

- Ændringsforslag til vedtægternes § 8, stk 3, således at forperson vælges direkte på Årsmødet. En 

vedtægtsændring kræver 2/3 flertal. Bestyrelsen begrunder forslaget på Årsmødet. 

 

7. Valg af forperson, hvis ændringsforslag fra bestyrelsen godkendes.  

Vi har én opstillet kandidat til forperson posten! 

Da vi skal vælge netop én til forpersonsposten, giver afstemning ikke umiddelbart mening. 

Af hensyn til forpersonens fremtidige legitimitet, foreslår bestyrelsen, at der foretages en hemmelig, 

skriftlig tilkendegivelse fra årsmødets deltagere, om hvor vidt kandidaten kan bakkes op.  For at opnå 

valg skal kandidaten have opnået opbakning fra minimum 50 % af årsmødets deltagere.  

Hvis årsmødet bakker op om afstemning, vil valgproceduren være følgende: 

Hemmelig tilkendegivelse: Der kan afleveres blankt (dvs ingen opbakning) eller der kan skrives 

kandidatens navn=opbakning. 

 

8. Valg til bestyrelsen, jvf § 8, stk 6 skal Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, 
meddele deres kandidatur senest fire uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.   

Der er indkommet kandidatgrundlag fra 5 medlemmer, som alle er valgbare. Afstemning foregår 
skriftligt, og de kandidater der opnår stemmer udgør bestyrelsen! (§15, stk 2 Ved alle valg til et bestemt 

antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. 
Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. 
Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat)   

 

9. Valg af forhandlingsteam til konstitueringsnatten ud fra 2 modeller som er udarbejdet i samarbejde 

med LS. 

a. et forhandlingsteam bestående af spidskandidat, ny forperson + et medlem fra den 

afgående bestyrelse. 

b. et forhandlingsteam bestående af spidskandidat og nr. 2 på listen + et medlem af 

bestyrelsen. 

 

 



10. Behandling af forslag fra medlemmerne  

a. – der er indkommet følgende enslydende forslag fra 4 medlemmer – (Christian Schade, 

Morten Høgsbro Holm, Sebastian Holmbäck, Kristian Herdal Molbech): "Bestyrelsen 

konstituerer sig i umiddelbar fortsættelse af årsmødet". Begrundelsen er, at vi på årsmødet 

får en ny bestyrelse, som hurtigst muligt skal kunne virke - fx i at støtte kandidaterne i 

valgkampen. Herunder skal bestyrelsen dels udpege forperson (hvis denne ikke allerede er 

fundet på årsmødet) samt næstforperson og kasserer. Desuden skal bestyrelsen hurtigt 

drøfte og beslutte en række andre emner i relation til valgkampen og forhåbentlig en 

situation efter den 21/11, hvor Alternativet har et eller flere medlemmer i Helsingør 

Byråd. Dette kræver at bestyrelsen mødes hurtigt efter årsmøde - og vi ønsker det altså 

vedtaget, at det skal ske i umiddelbar fortsættelse af årsmødet. Forslaget er at betragte som 

en midlertidig ændring til vedtægternes §10 og er kun gældende i november 2017.  

 

 

11. Valg af revisor (er) 

 

12. eventuelt 

 

 

Medsendt dagsordenen er følgende bilag: 

Nye minimumsvedtægter for kommuneforeninger i Alternativet 

De er sidst revideret på Landsmødet d. 27.-28. maj 2017 

Kandidatgrundlag ny bestyrelse – 1 dokument, 11 sider! 

Regnskab for året 2016/17 = budget inkl status for året 

 

 


