
Alternativet Halsnæs 

Bestyrelsesmøde 22 januar 2019 kl. 18:30 - 21:00 

Dagsorden & referat 

Mariane har meddelt at hun kommer lidt senere. 
Vi kan prioritere punkterne efter behov.  

Det er måske en tidskrævende dagsorden, men de punkter vi ikke når, sættes på dagsordenen til næste møde. 

Punkt Tekst Handling Ansvarlig

Valg af mødeleder

Set & sket Ib har fået en ekstra nøgle. 
Ref. Fra Storkredsen.

Økonomi Mariane har indvilget i at være vores nye 
kasserer… regnskaberne overdrages fra Benny 
til hende (Martin Palsbo har udbedt sig en 
pause i arb.) 

Information om den nuværende økonomiske 
situation. 

Vi mangler følgende i.f.t. regnskaberne. 
Vi skal sikre os støttemidler. Fra 
kommunalvalget er der ca. kr. 3500,- 

Alle må medtage bilag, hvis der er udlæg. 

Er CVR nr. korrigeret?

Ny kasserer:  

Kontakt til 
kommunen

Mariane 

Benny

Ekstraordinært 
landsmøde d. 
3/2-19

Der afholdes ekstraordinært landsmøde d. 3. 
feb. 2019 i Aalborg. Der kan deltages i 
afstemningen via køb af billet hos Billetto á kr. 
30,-. 

Dagsorden er her forsøgt forenklet: 

Indhold på mødet er udelukkende valg til HB. 

Forslag 1: 
10+7 (10 medlemmer i HB valgt i storkredsene 
og 7 valgt på landsmødet, herunder 
forpersonen. + valg af suppleant for forperson. 

Forslag 2: 
10+1 (10 medlemmer valgt i storkredsene og 
forpersonen valgt på landsmødet. 
Hvis forpersonen udtræder i utide, skal ny 
vælges på et ekstraordinært landsmøde. 

Årshjul Hvor langt er vi i processen?



Helle & Ib

Ind i maskinrummet 
og bestyrelsesmøde 
i storkredsen

Plakatansvarlig, hvem? 
(mail til medlemmerne og om muligt aktivere 
er afsendt)

Vi skal 
sammensætte et 
plakatophængnings-
team.

Alle

Eventuelt Event med Christian Poll + team i Torup 
Forsamlingshus d. 7/2 kl. 19-21 

Event med Theresa Scavenius under 
udarbejdelse.

Politik-snak I dette (ikke organisatoriske) punkt er 
meningen at vi løbende holder hinanden 
orienteret om hvad der sker i byråd og i den 
politiske verden her i Halsnæs. 


