Alternativet Halsnæs
Bestyrelsesmøde 26 februar 2019 kl. 18:30 - 21:00
Anne og Hans har meldt afbud.
Tilstede
Jørgen, Nanna, Benny, Ib, Helle, Mariane og Gerd
Referat: 28/2-19
Punkt

Tekst

Valg af
mødeleder

Ib

Storkredsen

Ref. Fra Storkredsens møde d. 19 febr om donationer m.m..
Ang. Donationer så se her:
https://alleos.alternativet.dk/handbook/view/108

Ansvarlig

Ib refererede om mødet afholdt i storkredsen ang donationer.
Der henstilles til at vi på sigt evt. må ændre på reglerne for donation,
men for nu er sagen uddebatteret.
Landsmødet 3
feb.

Se bilag: Referat og de nyeste, tilrettede vedtægter for
landsorganisationen og kommuneforeningerne.
Tillidsvalgtes valgperiode kan strækkes til 24 mdr.
Hovedbestyrelsen kommer til at bestå af 10 delegerede fra
storkredsens og 7 medlemmer valgt på landsmødet.

Økonomi

Benny har nu fået et CVR nummer til foreningen. - Der er nu oprettet
NemID og E-boks. Nu skal der søges om tilskud fra kommunen for
2018 og 19. Benny oplyser at vi måske er kommet for sent ift. 2018.

Mariane &
Benny

Regnskabet for 2018 skal sendes til Storkredsen - snarest. (Vi er for
sent på den)
Benny fortæller at der står et par tusinde på kontoen
Valgkamp

20 marts afholder vi en event i Gjethusets foyer. Alle kandidater er
inviterede. Vi vil præsentere Alternativets politik generelt.
Oplæg fra hver enkelt - debat og dialog.
Opstilling - borde i rundkreds - oplæg for hele forsamlingen og
derefter ‘shopping’.
En klokke medbringes.. Når klokken lyder kan man evt. skifte bord.
Ang. strandflag og plakater og rollups.
Benny snakker med Per om at tage dem med herop.
Hans har lavet/laver en pressemeddelelse til både Frederiksborg Amts
Avis og Halsnæs Avis.
Nanna opretter eventen vedr. d. 20/3 på facebook.

Helle, Hans,
Anne & Nanna

Plakat team

Plakatansvarlige er Benny og Mariane.
Mariane henter dem hos Per Hauge og Benny opbevarer dem i sin
garage.
Hvilken plan i øvrigt?
Hele bestyrelsen vil være aktive - på jorden.
Vi har biler og trailere.
Medlemmer m.m. til ophængningsteam skal findes - vi vil hver især
prøve at få fat i friske, ‘masteduelige’ ophængere.
Når valgdatoen er offentliggjort, sker ophængningen den
efterfølgende lørdag fra kl. 12.00. Vi starter med brunch hos Benny
fra kl. 10. (?)
Fordeling af plakater og placeringer af samme, udarbejdes ved
brunchen.
Vi talte om evt. en fælles nedtagning sammen med andre partier, men
der var delte meninger, da vi gerne vil sikre vores egne plakater til
‘næste gang’.

Eventuelt

Der er møde vedr. 1.maj møde hos Anita Bager d.28.3.. Benny og
Mariane deltager gerne, men
Planlægning af Benny vil prøve at få mødet flyttet, da det er sammenfaldende med
1. maj og
vort opstillingsmøde i storkredsen.
grundlovsdag. Vi er inviteret til planlægningsmøde vedr. grundlovsdag d. 5/6. Mødet
afholdes d.20.3. Kl. 16.30-18 i Gjethuset.
Benny deltager og måske Nanna
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.
Der blev fremlagt et spørgsmål om den debat der foregår for tiden,
vedr. foderet til drøvtyggende dyr. Ideen er at omlægge til en anden
fodertype, som ikke medfører de store ‘udslip’ af metangas.
Vi talte også om ideen med at bytte jordlodder, som ikke er den bedste
landbrugsjord ud med bedre jorde, og i stedet få mere naturfredning
ud af de dårligere jorde.
Der var menge delte meninger om mulighederne, men enighed om at
det var en god ide i det hele taget at medtage så mange muligheder for
at hjælpe klimaet som overhovedet muligt.
- Også spørgsmålet om muligheden for en vis regulering af CO2
udledningen via skattesystemet blev kortvarigt luftet.

Helle & Ib

