
Referat	  Årsmøde	  2016	  	  
	  
Deltager:	  	  
Bestyrelsen:	  Benny,	  Tonny,	  Ib,	  Qasam,	  Stig,	  Sofie	  
Medlemmer:	  Jacob	  Munk,	  Søren,	  Helle	  Fode,	  Jørgen.	  	  
	  
Dirigent:	  Helle	  Fogde	  
	  
Referent:	  Sofie	  Kempf	  
	  
Årsberetning	  (Ved	  Forperson	  Sofie	  Kempf	  )	  
	  
Der	  har	  gennem	  året	  været	  en	  del	  bevægelse	  i	  bestyrelsen.	  Indira	  trådte	  ud	  
allerede	  i	  begyndelsen,	  pga.	  sygdom	  i	  familien.	  	  
Thomas	  flyttede	  kommune	  i	  marts	  2016.	  	  
Tonny	  har	  været	  bortrejse	  i	  flere	  måneder.	  	  
Sofie	  har	  gennem	  det	  sidste	  halve	  år	  ikke	  kunne	  deltage	  aktivt	  i	  meget	  andet	  end	  
møderne	  og	  planlagte	  aktiviteter	  pga.	  en	  syg	  datter.	  	  
	  
Unge	  Gabriel	  deltog	  i	  en	  periode	  i	  bestyrelsesmøderne	  og	  Jacob	  Munk	  har	  
deltaget	  aktivt	  i	  bestyrelsesmøderne	  siden	  foråret	  2016.	  
	  
Samarbejdet	  i	  bestyrelsen:	  
Flere	  i	  bestyrelsen	  havde	  ikke	  kendskab	  til	  Alternativets	  politik,	  flere	  havde	  ikke	  
erfaring	  med	  politisk	  arbejde	  eller	  bestyrelsesarbejde.	  Det	  skabte	  et	  meget	  
ustabilt	  afsæt	  og	  forskellige	  ønsker	  om	  hvordan	  vi	  skulle	  lære	  og	  arbejde.	  	  
Nogle	  ønskede	  at	  vi	  lærte	  ved	  at	  lave	  aktiviteter.	  Andre	  at	  vi	  først	  skulle	  lærer	  
hinanden	  at	  kende,	  før	  vi	  kunne	  lave	  aktiviteter.	  	  
	  
De	  meget	  forskellige	  ønsker	  og	  ståsteder	  tog	  noget	  af	  luften	  ud	  af	  ballonen	  og	  
gjorde	  at	  vi	  det	  første	  halvår	  oplevede,	  at	  vi	  ikke	  rigtig	  kom	  nogle	  steder.	  	  
	  
Hvad	  har	  vi	  udrettet:	  	  
	  
Foreningsarbejde:	  

• Etableret	  lokalforeningen	  
• Fået	  aftale	  på	  plads	  med	  brug	  af	  lokaler	  i	  Frederiksværk.	  
• Etablering	  af	  nyhedsbrev	  kan	  sendes	  via	  et	  nyhedsbrevsmodul.	  
• Artikel	  i	  lokalavisen	  da	  vi	  blev	  etableret.	  	  
• Bestyrelsen	  har	  mødtes	  hver	  4.	  Uge.	  Hen	  over	  jul	  og	  sommer	  har	  der	  

været	  gået	  lidt	  længere	  imellem	  og	  en	  enkelt	  gang	  har	  vi	  mødtes	  oftere.	  	  
	  
Aktiviteter:	  

• Et	  afholdt	  infomøde	  om	  Alternativet.	  
• Pola	  om	  Landdistrikterne	  
• Pola	  om	  stress	  i	  arbejdslivet	  
• Ideudviklings-‐og	  infomøde	  om	  fremtidens	  skole	  i	  Halsnæs	  

	  



• Infobod	  på	  Kanonfestivallen…	  med	  bl.a.	  en	  ønskebrønd	  hvor	  der	  kunne	  
puttes	  ønsker	  ned	  for	  Halsnæs.	  	  

• Deltagelse	  i	  byrådsmøderne.	  
	  
	  
	  
Hvad	  har	  vi	  lært	  af	  året	  og	  hvad	  anbefaler	  vi	  for	  året	  der	  kommer.	  	  
	  
Vigtigt	  at	  man	  som	  bestyrelsesmedlem	  kender	  til	  Ny	  politisk	  kultur,	  Værdierne	  
og	  dogmerne	  i	  Alternativet	  og	  kan	  støtte	  op	  om	  det.	  	  
	  
At	  der	  laves	  et	  årshjul.	  
	  
Det	  vil	  være	  en	  fordel	  at	  mødes	  lidt	  oftere	  i	  bestyrelsen.	  
	  
At	  medlemmerne	  melder	  ud	  hvad	  deres	  interesseområde	  er	  og	  at	  hvert	  medlem	  
påtager	  sig	  ansvar	  for	  at	  debatterer	  	  
	  
At	  der	  arbejdes	  målrettet	  med	  synlighed:	  

• Holde	  flere	  eller	  alle	  bestyrelsesmøder	  åbne	  og	  at	  der	  inviteres	  til	  disse	  
møder.	  

• Deltager	  med	  Alternativets	  T-‐shirt	  i	  div.	  arrangementer:	  	  lokale	  
demonstrationer,	  motionsløb,	  festivaller	  og	  andre	  aktiviteter.	  

• Deltage	  mere	  i	  debatter	  på	  de	  sociale	  medier.	  
	  
	  
Kort	  resume	  om	  Lokalpolitik	  igennem	  året.	  (Ved	  Benny)	  

• Soc.	  dem,	  Enhedslisten,	  SF	  vil	  gerne	  i	  dialog.	  
	  

• Område	  gennemgang	  =	  effektivisering.	  Uden	  det	  kommer	  frem	  til	  debat,	  
det	  koster	  meget	  på	  medarbejderne.	  	  

	  
• Det	  er	  har	  ’Vækst	  området’,	  der	  har	  fået	  tilføjet	  økonomi.	  

	  
• Økonomien	  i	  kommunen	  er	  ok.	  Budgettet	  ligger	  på	  nettet.	  	  

	  
• Velfærden:	  Der	  er	  vedtaget,	  at	  der	  skal	  betales	  mere	  af	  på	  gælden	  og	  det	  

er	  på	  bekostning	  af	  velfærden.	  	  
	  

• Byrådsmøder:	  Skamligt	  at	  høre	  hvordan	  de	  taler	  og	  behandler	  hinanden	  
sprogligt.	  Som	  tilhør	  har	  man	  ikke	  en	  oplevelse	  af,	  at	  der	  er	  et	  ønske	  om	  at	  
samarbejde.	  Det	  virker	  mere	  som	  om	  det	  handler	  om	  at	  nedgøre	  
hinanden.	  	  

	  
	  
Regnskab	  år	  2015	  –	  2016	  
Vi	  har	  endnu	  ikke	  noget	  regnskab,	  da	  vi	  først	  igår	  har	  fået	  vores	  konto.	  	  
Vi	  har	  fået	  bevilliget	  5000	  kr.	  fra	  landsforeningen.	  	  



Endvidere	  går	  20%	  af	  det	  som	  medlemmer	  indbetaler,	  til	  lokal	  afdelingen.	  
Vi	  kan	  også	  søge	  midler	  til	  projekter	  og	  der	  skulle	  være	  pænt	  med	  penge.	  	  
	  
	  
Gennemgang	  af	  vedtægts	  ændringer	  og	  afstemning.	  	  
9	  stemte	  for	  dvs.	  enstemmigt	  vedtaget.	  	  
	  
Evt:	  Forslag	  til	  aktivering	  af	  medlemmer	  
Forslag	  fra	  deltager:	  	  
Bland	  debat	  med	  musik	  og	  kunst.	  Jacob	  Munk	  fortæller	  at	  Alex	  Nyborg	  Hansen	  
har	  et	  hus,	  som	  han	  gerne	  vil	  bruge	  til	  debat	  sammen	  med	  musik.	  	  	  
	  
At	  vi	  også	  indgår	  i	  debatmøder	  med	  nogle	  vi	  er	  uenige	  med.	  	  
	  
Spørgsmålet	  til	  opfølgning	  på	  Pola	  om	  Landdistrikts	  mødet:	  Output	  af	  mødet	  er	  
afleveret	  centralt	  og	  ligger	  nu	  som	  en	  landspolitik.	  	  
	  
	  
Status	  på	  bestyrelsen	  og	  hvem	  der	  genopstiller.	  
	  	  
Valg	  til	  bestyrelsen	  foregår	  d.	  1.11.	  	  
Benny	  genopstiller	  
Ib	  genopstiller	  
Stig	  genopstiller	  
Qasam	  vil	  gerne	  stille	  op	  som	  supplant.	  	  
Tonny	  genopstiller	  ikke	  
Sofie	  Kempf	  	  	  
	  
	  
Nye	  kandidater:	  	  
Jørgen	  Hansen	  opstiller	  
Søren	  Helms	  Knudsen	  opstiller	  	  	  
	  
Andre	  der	  er	  interesseret	  i	  at	  stille	  op	  til	  valg,	  skal	  indsende	  deres	  kandidatur	  
senest	  d.	  18.10.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


