
Alternativet Halsnæs 

Bestyrelsesmøde 18 december 2018 kl. 18:30 - 21:00 

Afbud: Mariane, Martin, Jørgen, Nanna, Anne 
Deltagere: Hans, Benny, Helle, Ib 

Dagsorden & referat 

Punkt Tekst Handling Ansvarlig

Valg af mødeleder

Økonomi Information om den nuværende økonomiske 
situation. 
Herunder info om de kommunale støttemidler. 
Fra kommunalvalget er der ca. kr. 3500,- 
Benny har lagt ud for æbleskiver og gløgg. Og 
Ib har nogle småbilag liggende på kaffe og 
småkager. 
Et lille problem er det dog, at vi tilsyneladende 
har et forkert CVR nr. - Vi kan ikke anvende 
Alternativets CVR nr, men skal have vores eget 
her i Halsnæs, og det burde være en smal sag, 
vi skal blot have fat i kommunen igen. 

Kontakt til 
kommunen

Benny

Afholdt workshop 
d. 8/12

Snak om vores arrangement, 
Theresa var så begejstret for arrangementet, så 
hun har bedt os om at medvirke til en 
gentagelse i Frederikssund. - Det er dog endnu 
ikke besluttet. 
Til vores arrangement var der 15 mennesker.  
Vi havde en rigtig god dialog, og prøvede lidt 
nyt med en indledende samtalesalon, som gav  
god debat-stemning hvor alle deltog aktivt. 

Oplæggene var som forventet af høj kvalitet. 
Forbindelsen mellem demokrati, omstilling og 
ønsket om en større social bevidsthed med 
fokus på menneskelig trivsel blev kraftigt 
understreget som et “knudepunkt” vi skal være 
særdeles opmærksomme på i den politiske 
verden.

Alle

Årshjul Hvor langt er vi i processen? 
Årshjulet er en kalender med indtegnelse af de 
kommende events for året. 

Benny bestiller vores nuværende lokale til 
fortsat anvendelse for 2019. Og en ekstra 
nøgle, som Ib evt. kan få, så der er to der har en 
nøgle. - Det er en fordel ved ferier osv.

Finde gode datoer 

Bestille lokale og 
ekstra nøgle

Hans 

Benny



Ref. Helle & Ib

Ind i maskinrummet 
og bestyrelsesmøde 
i storkredsen

Work shop I storkredsen. 
Plakatansvarlig, hvem henter? 

9. Januar 2019 er der igen valgkampsmøde med 
forslag til praktiske ting. Der ligger en del info 
på AlleOs, håndbogen. 
Under valgkampen søges der at samarbejde i én 
stor kreds, så vi ikke står isolerede i 
lokalkredsene! 
Bl.a. vil vi få en invitation om kick-off af 
valgkampagne i storkredsen på dette møde. 

Vi skal finde en 
plakatansvarlig. 

Og se om vi kan 
oprette et “plakat 
team” til 
ophængning. 

? 

Helle & 
Ib

Byrådsmøde Hvad kan vi evt. Gøre for at blive synlige i det 
politiske her i Halsnæs? 

Markere Alternative synspunkter 
Samarbejde med SF og Ø om tværpolitiske 
tiltag, fx grøn kommune 
- 
Invitere dem til et gensidigt orienterende møde 
hos os her? 

Næste byrådsmøde er der en del punkter der 
handler om lokalplaner. 
- Lystbådehavn i Frederiksværk, der ønskes 

udbygget. Formentlig til offentlig høring.  
- Ølsted, lokalråd er en realitet. Det er 

borgerforening der har lagt medlemmer til i 
første omgang.. Forbilledet har været Thorup 
Ting. 

Punkt til d.22.1. Helle

Politik-snak 
Storkredsen 
efterspørger vigtige 
politikområder i 
kommunerne

I dette punkt er meningen at vi løbende holder 
hinanden orienteret om hvad der sker i byråd 
og i den politiske verden her i Halsnæs. 


