
   REFERAT af bestyrelsesmøde i Nordsjællands Storkreds 

Dato: 12. november 2018 kl. 19.00 

Sted: Hos Per Hauge, Carlsbergvej 3A, Hillerød 

 
1. Velkommen  

Tilstede fra bestyrelsen: Kristian Herdal Molbech (Helsingør), Per Hauge (Hillerød), Katarina Ritz (Furesø), Helle 
Foder (subst. for Benny Nielsen, Halsnæs), Guillermo Rosas (Frederikssund), John Damm Scheuer (Allerød) 

Ikke til stede fra bestyrelsen: Peter Vest, Benny Nielsen, Christopher Molbech, Christa If Jensen 

 
2. Valg af ordstyrer og referent: Katarina 

 
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt - vi rykker orienteringspunkterne til sidst i bestyrelsen 

 
4. Referat fra sidste møde: vedhæftet dagsorden  

5. Nyt fra lokalforeningerne - siden sidst og i pipe line (10 x 3 min) - punktet nåede vi ikke 
 

a. Allerød: Ikke til stede 
b. Fredensborg-Hørsholm:  
c. Egedal: Ikke til stede 
d. Frederikssund: ikke noget nyt siden sidst. Næste bestyrelsesmøde den 13.11.2018.  
e. Furesø: Ikke meget nyt siden sidst. Der er planlagt møde med Torsten Gejl og Christian Poll om 

de tre bundlinjer den 26. november i Stien i Farum. Alle er velkomne. 
f. Gribskov: - 
g. Halsnæs: - 
h. Helsingør: - 
i. Hillerød: hillerød skal have en arkitekturpolitik Per Hauge deltog i det første borgermøde. Der 

har også været et møde om trafik i Hillerød som SF stod for. Tænker at vi skal have en 
diskussion om Hillerødmotorvejens forlængelse. 

j. Rudersdal: D.9/10 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig efter årsmøde d.3/10. Henrik 
Hjortdal er fortsat forperson. Søren Klebak valgtes som næstforperson. Susie Cowan og Julie 
Tryde er nyvalgte. Alexander Jensen og Christa If Jensen havde valgt at trække sig. Christa If 
Jensen er udpeget til kredsbestyrelsen og Margrethe Herning til kandidatudvalget. Bestyrelsen 
holder fortsat møde den sidste tirsdag  
I hver måned og har besluttet,  at der skal være et politisk debatemne hver gang, startende 
d.30/10 med klima-udspillet. Der er oprettet flere grupper I Rudersdal mere eller mindre I 
tilknytning til Å: Haver til Maver, Et vildere Rudersdal, Folkekøkken, Folkemødedagen, 
Verdensmål i  hverdagsliv. Å Ru er også vært for to klimamøder med Christian og Theresa 
d.14/11 og 17/11. 

6. Konstituering af bestyrelsen: 

a. valg af forperson: Katarina 
b. næstforperson: Christa 
c. kasserer: Per Hauge  

6. Bestyrelsens forretningsorden (udkast vedlagt) 

 



- vi bliver enige om forretningsorden som gælder for bestyrelsens arbejde. Se fremhævninger og 
kommentarer i bilaget. 

- Forretningsorden blev opdateret (vedlagt referatet). 

7. Vedtægter for Storkredsforeningen (vedtægter revideret pba. landsmøde 2018 vedlagt) 

- Vedtægterne er klar til at blive lagt ud 
- Vi søger Vedtægtsudvalget om dispensation fra §13 Stk 1 (alternativt anvende §11 Stk 4 bagudrettet) - 

da vi ikke mener, det er hensigtsmæssigt at afholde supplerende opstillingsmøder til Folketings- og 
EU-parlaments kandidater forventeligt midt i valgkampen.  

8. Opgaver og ansvar i bestyrelsen 

Iht. vedtægterne er bestyrelsens opgaver: 

- Storkredsforeningen arbejder med at understøtte aktiviteter og koordinering på tværs af  
lokalforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af fælles initiativer i hele  
storkredsens område.  
Storkredsforeningen har ansvaret for at koordinere indsatsen i storkredsen forud for og i  
forbindelse med valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketing og Europa parlamentet. 

Hvilke aktiviteter afstedkommer ovenstående? 

- fælles brainstorm og enighed om vigtigste kerneopgaver som der sættes tovholder på 
- Dagsorden og referat: forpersonskabet 
- Nyhedsbreve: forpersonskabet + Christopher 
- Hjemmeside: Christopher 
- 1-3 medlemmer af kandidatudvalget: ny bemanding udsættes da det ikke er aktuelt før 2020 
- Materiale-overblik: Per 
- Vedtægter: Kristian 
- Kontakt til POFO: Christa 
- Understøtte politikudvikling lokalt (med bistand fra LS, POFO). Vi ønsker visionær og 

samskabende politikudvikling - “design af politik”. Ingen fast tovholder, men en drøftelse af: 
-  

- hvordan understøtter vi visionær politikudvikling i kommunerne og tværgående i 
Nordsjælland (kyst, transport, natur, fossilfrit Nordsjælland) 

- konkretisering af landspolitiske politikområder til lokale forhold 
- fx konkrete forslag, eksempler med beregninger  
- Vi beslutter at sætte et fast punkt på dagsordenen omkring politikudvikling 

- denne skal tage udgangspunkt i Alternativets politiske udspil og disse 
skal konkretiseres 

- hver især overvejer til næste møde hvilke politikområder dette er og 
om vi vil være tovholder på et af dem 

- vi vil gerne prioritere flere politiske temadrøftelser i bestyrelsen, 
herunder af emner som er relevante ift. at tiltrække vælgere i 
Nordsjælland - i første omgang til Folketinget, og på den lange bane 
også kommunalt. Vi aftalte: 

- ved næste møde (12/12) starter vi med at afdække emner der 
er relevante i valgkampen i Nordsjælland. Vi skal huske at 
invitere kandidaterne til dette møde om muligt 

- Vi kan på mødet den 12/12 sætte en tovholder på de enkelte 
politikområder, som herefter drøftes på de følgende 
bestyrelsesmøder 



- Per orienterer FT-kandidaterne den 3/12 

9. . Nyt fra POFO  

Udsat da Christa ikke var til stede. Efterfølgende: Der er møde d.16/11 i Kbh. Der er nedsat et 
storkreds-underudvalg, som mødes inden. Emner er POFO’s nye rolle, samspillet med HB og mødeplan, 
som ønskes flyttet fra hverdage til weekend.  

10. Tilbagemelding fra HB-storkredsmøde i Odense 11/11  

Der blev arbejdet med ny HB’s sammensætning (fra landsmødet 2019). Der var enighed om at arbejde 
videre med to modeller. 

Derudover var der en god drøftelse af arbejdet i og rammerne for POFO (forlyder det). 

Nordsjællands storkreds bestyrelse var ikke repræsenteret.  

11. FT-valgkamp  

- opsamling på diskussionen ved årsmødet 
- actions 

- kampagne-søndag med middag - denne afventer “Ind i maskinrummet” arrangement den 
10/12  

- møde med kandidaterne - de mødes hos Per hver 3. mandag 
- status på planlægning af “lyttemøder” rundt omkring i kredsen - det går lidt trægt, enkelte er i 

kalenderen 
- plan for valgperioden (de tre uger fra der trykkes på knappen) 

- vi vil gerne høre mere fra Ditte om tanker for en “kampagneplan” -på næste møde 
- “Ind i maskinrummet” -  kampagnemøde den 10/12 

12. Næste møde og emner til næste møde 
 

- det besluttes at mødes 2. onsdag i hver måned 
- næste møde onsdag den 12. december kl. 19 hos Per Hauge 

 

13. Eventuelt 

 


