
 

 
 

Referat fra Åbent bestyrelsesmøde 

19. april 2017 kl. 19.00 – 21.30 i Kulturhuset, Helsinge, møderum 1 
 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af ordstyrer og referent 

3. Godkendelse og underskrift af referat fra årsmødet 28/3 2017 

4. Forretningsorden 

5. Drøftelse af bestyrelsens opgaver i det kommende år. 

6. Konstituering med næstforperson, kasserer og evt. andre ansvarsområder, vi måtte have besluttet under punkt 5. 

7. Valgforbund. 

8. Opstillingsmøde 7/6 2017. Praktisk forberedelse. 

9. Politisk udmelding / læserbrev 

10. EVT 

11. Check af alles adgang til wiki, alleos og dialog.  

  

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:  

Thorbjørn Lau Christensen, forperson 

Christian Stoltze-Laursen kasserer (fraværende, på afbud) 

Jeffrey Lins næst-forperson 

Bjarne Christiansen  

Jeppe Hauberg Hansen medlemskoordinator 

1. suppleant Birte Skov Larsen 



2. suppleant Jamina Mokrzyczka (fraværende, på afbud) 

(resultat af pkt. 6: Konstituering) 

 

Desuden deltog Susan Kjeldgaard og Ann West 

 

Nr.  Indhold Beslutning Tid Bilag 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 19:00  

2. Valg af ordstyrer og referent Jeffrey - Jeppe 19:05  

3. Godkendelse og underskrift af referat fra 

årsmødet 28/3 2017 

 

Punktet skal lede frem til et referat underskrevet af 

bestyrelse samt årsmødets ordstyrer og referent. 

Udskydes til næste møde, da en forkert udgave var 

printet ud, med nogle tryk-fjel … 

19:10 Referat 

4. Forretningsorden  

 

Udkast til forretningsorden vedlagt. Kort sagt blot 

en skriftlig beskrivelse af hvad vi i forvejen gør, 

men med et par tidsfrister og andre formaliteter. 

Godkendt efter debat om referater: Det tilstræbes at 

godkende de enkelte punkter under mødet, så en 

skriftlig godkendelse er en formalitet 

19:20 Forretnings-

orden 

5. Drøftelse af bestyrelsens opgaver i det 

kommende år. 

I fællesskab skaber vi overblik over opgaverne og 

ansvarsområder. 

• Aktiviteter for medlemmerne.  

• Aktivering af medlemmerne. 

• Valgkamp. Temaer, aktiviteter, presse 

• Dagligt arbejde i byrådet. 

• De 2 kulturnætter. Andre offentlige fester, vi 

bør deltage i? 

• Alles folkemøde 

• Fundraising 

 

• Aktiviteter for medlemmerne.  
Lang snak. Flere forslag, fx et møde om Å’s 

opbygning og værdigrundlag. En 

repræsentant fra LS vil måske deltage. 

Og et ”Folkekøkken-Sommermøde”, i uge 

26. Ann laver et forslag. Jeffrey donerer et 

beløb til maden. 

• Aktivering af medlemmerne. 

Jeppe vil koordinere kontakt til vores 

medlemmer, for at høre om ønsker til Å, og 

opfordre til at udfylde skabelonen på AlleOs, 

så vi kan ”se” hinanden. Herefter bydes nye 

medlemmer velkommen telefonisk af Jeppe 

eller Thorbjørn (sekundært via personlig 

mail). 

• Valgkamp. Temaer, aktiviteter, presse 

19:30 

 

Læs den her 

på forhånd: 

Guide for 

bestyrelses-

medlemmer 

 

Og 

Alles 

folkemøde 

https://docs.google.com/document/d/14K7pLnc_eBVs-KfQC0wZKfalvmqOwmwyihIvQCEcoOo/edit
https://docs.google.com/document/d/14K7pLnc_eBVs-KfQC0wZKfalvmqOwmwyihIvQCEcoOo/edit
https://docs.google.com/document/d/14K7pLnc_eBVs-KfQC0wZKfalvmqOwmwyihIvQCEcoOo/edit
https://alternativet.dk/vaer-med/alles-folkemode
https://alternativet.dk/vaer-med/alles-folkemode


Susan, Bjarne og Esben kommer med et 

oplæg til hvordan vi griber processen an.  

(LS kan kontaktes for rådgivning) 

• Dagligt arbejde i byrådet. 
Vi kan møde op på BR møder, og stille 

spørgsmål. Ann vil fortsat gøre det.  

Jeffrey har oprettet en FB side, hvor vi kan 

melde ind ift. punkter på mødernes 

dagsorden. Der kommer dagsorden 4 dage 

før mødet.  

Mødekalenderen kan hentes her: 

http://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-

referater/moedekalender/  

• De 2 kulturnætter.  
Thorbjørn booker plads. Aktiviteter finder vi 

på; måske en ”Ønskebrønd” igen. Jeffrey 

laver et system til at optage i en ”Video-

box”, som live-streames til en FB side. Så 

kan folk se det efter Kulturnatten. 

• ”Alles folkemøde” 

Blev debatteret. Der afholdes ikke noget som 

det ser ud nu (LS står bag). 

• Fundraising 
Valgtemaer afventes fra kandidaterne, som 

bl.a. tager udgangspunkt i vores Visioner, 

udviklet igennem 2016.  

Derefter kan materiale bestilles, og 

fundraising startes op. 

 

6. Konstituering med næstforperson, kasserer og 

evt. andre ansvarsområder, vi måtte have 

besluttet under punkt 5. 

Se øverst:  20:00  

 Pause    

7. Valgforbund. Thorbjørn tager kontakt til de andre partier. Vores 20:30  

http://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/moedekalender/
http://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/moedekalender/


 

Kan vi sætte nogle ord på hvorfor vi gerne vil i 

forbund men netop dem, som årsmødet har peget 

på? 

íde er ”Et grønt samarbejdende Byråd”.  

8. Opstillingsmøde 7/6 2017. Praktisk forberedelse. 

 

Hvem gør hvad, hvor og hvornår. 

Thorbjørn booker lokale, og udsender dagsorden via 

nyhedsbrev (?), og på FB gruppen 

20:45  

9. Politisk udmelding / læserbrev  

 

Ann har sendt en ide rundt. 

Ann West har et initiativ, som hun går videre med 

lokalt i Ramløse. 

21:00 Kunne det 

ikke være 

sjovt…. 

10. Evt. 
 

 21:10  

11. Check af alles adgang til wiki, alleos og dialog  

 

Et lille efter-punkt, hvor vi hjælper hinanden med 

kendskab til og evt. adgang til værktøjerne. Forsøg 

selv på forhånd og hvis det glipper, så medbring 

som minimum adgangskode til at aflæse den mail, 

du bruger til dit medlemskab. 

Blev udskudt. 21:20  

 


