
Referat af årsmøde, Nordsjællands Storkreds d. 26/10  

Deltagere: 32 medlemmer inkl. de fleste af bestyrelsens medlemmer og fem 
folketingskandidater 

Dagsorden: 

Christopher bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent 

Margrethe Herning valgtes som dirigent. Christa If Jensen som referent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år. 

Her følger pointer fra beretningen: 

Katarina genopfriskede bestyrelsens sammensætning – nemlig at den består af én udpeget 
fra hver kommuneforening. 

Om KV17 – Skuffelsen var stor, ingen valgt ind. Presseskandale m.m. skabte frustrationer – 
og det sammen med valgresultatet har præget engagementet et godt stykke tid efter KV17.  

Der blev talt lidt om samarbejde, og modsætninger mellem HB/ Kredsene. Manglende 
struktur og sammenhæng i Alternativet. Men ny kultur efter Michael er blevet HB formand. 
Demokrati i beslutningsprocesser. Møder blandt alle kredsene, her diskuteres bl.a. hvordan 
man sikrer en robust HB som er stærkt lokalt forankret. Sammensætning af HB som fra 
landsmødet 2019 skal bestå af én fra hver storkreds – fair, men nuancer ikke tænkt 
igennem: Delegerede eller personlig valgt? Hvordan vælges forpersonen for den nye HB?  

Der har været afholdt mødet til opstilling til EU og FV. 

Partistøttemidler. Regionssamarbejde er formaliseret med de øvrige storkredse i Region H. 

Bestyrelsen har tilpasset vedtægterne, så de afspejler beslutninger på årsmødet 2018. 

Samarbejder med kredsens team af folketingskandidater. 

Udfordringer valgkamp og bestyrelsesopgaver – det har været vanskeligt at få en 
struktureret tilgang og løbende engagement.  

721 medlemmer er vi i Nordsjælland, det største tal i lang tid. 40 nye medlemmer siden 
august 2018. 

 



3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Per Hauge fremlagde regnskabet for kalenderåret 2017. Per pointerede, at hver 
kommuneforening skal sørge for at få de midler, de er berettiget til efter kv17 i 
kommunerne. 

Regnskabet godkendt med det forbehold, at ekstern revisor godkender den uden 
anmærkninger. 

Bemærkning fra medlem: Pengestrømmene er uklare i Å. Det ville være godt med et 
overblik. 

4. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg 

POFO: Bina rapporterede fra POFO, Politisk Forum. POFOs opgaver blev ændret på 
landsmødet 2018. POFO skal  

 Beslutte politiske visioner. 

 Give feedback og ejerskab til politisk strategi. 

 Kvalificere politik i udvalg 

 Vidensdele 

 Nedsætte et ledelsesudvalg. 

Gennem de sidste tre år har POFO kun været samlet fire gange om året. Det har været en svær 
opgave, medlemmerne er alle frivillige, så til nogle møder har man knapt været 
beslutningsdygtige. Folketingsmedlemmerne har skullet forholde sig til politik, hvor vi ingen 
vedtaget politik havde, men ”kun” havde værdier og manifest at holde sig til. Derfor er 1/3 af 
partiprogrammet ikke vedtaget I POFO. Fremover skal al politik gennem POFO og vedtages der. 
Der er nu 5 samlede møder om året, og der oprettes ad hoc udvalg på forskellige politiområder – 
gerne initierede fra kommunerne via kredsrepræsentanterne. Kredsrepræsentanterne vælges 
hvert år i marts sammen med HB repræsentanter. 

Bina og Christa er igang med at planlægge debatmøder op til EU og FT-valgene på baggrund af 
”Der er et Alternativ” – Å’s valgoplæg. (Ligger på hjemmesiden) Det første om EU finder sted 
d.28/11. 

Der kom flere indlæg fra deltagere: På trods af 500 siders politisk program, er der mange huller, 
f.eks. kemikaliepolitik, dyrevelfærd, fødevarepolitik, cirkulær økonomi, ældreområdet. 

Hvordan skaber man sig et overblik? Hvordan er man med? AlleOs er for kompleks. 
Debatstrengene på Dialog er uklare, og debatterne hænger I luften. Hvad sker der med dem? Er 
der nogen, der samler op? Ikke alle har lyst til eller kan pløje sig igennem de forskellige digitale 
politikpapirer. 

Dialogråd 



Nordsjælland har to medlemmer af Dialog-rådet: Ib Foder og Alette Kaaber. Ib orienterede fra 
arbejdet: Værdier og dogmer er de bedste redskaber. Vi er generelt ikke gode til at bruge 
dogmerne. Kommunikation er det vigtigste redskab. Ved konflikter ”sættes magten uden for 
døren”. Mæglerne kan kaldes på, når der er problemer med kommunikationen. Vi håndterer 
problemerne mellem personerne ikke personerne. Det er svært at arbejde med frivillige. Vi skal 
blive bedre til at bruge vores individuelle kompetencer og finde dem ligeværdige. Respekt for 
forskelligheden. 

5. Behandling af forslag fra medlemmerne. 

 Ingen forslag. 

 

6. Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer til kredsbestyrelsen.  

Allerød: John Damm Scheuer. Furesø: Katarina Ritz, Egedal: Christopher Molbech, 
Helsingør: Kristian Herdal Molbech, Rudersdal: Christa If Jensen. Gribskov: Jens Chr. 
Rasmussen, Frederikssund: Guillermo Rosas. 

Fredensborg-Hørsholm: repræsentant vælges på årsmøde i januar. 

7. Valg af revisor: Ditte Kanstrup blev valgt med applaus. 

 

8. Eventuelt. Intet. 

13.45-14.00: Pause 

14.00-15.45: Valgkamps-workshop 

Da der var 30 deltagere blev det besluttet, at vi debatterede kampagnestrategi samlet. Der var en 
livlig samtale om at samle et kampagneteam og frivillige til alt arbejdet i en valgkamp. Susie Cowan 
vil tilbyde flere workshops om pressedækning og kunsten at skrive læserbreve.  Vi skal huske de 
digitale medier. De er altafgørende i dag.  

Det blev besluttet, at kredsbestyrelsen planlægger og indkalder til en langbordssamtale om valget 
- med spisning - med det formål at etablere grupper, der er klar til udrykning så snart valget er 
udskrevet. 
 

16.00: Katarina takkede for et godt møde med megen debat og ønskede alle en god weekend. 
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