
   REFERAT bestyrelsesmøde i Nordsjællands Storkreds 

Dato: 10. september 2018 kl. 19.00 

Sted: Hos Per Hauge, Carlsbergvej 3B, Hillerød 

 
1. Velkommen  

Tilstede fra bestyrelsen: Per Hauge, Christa If Jensen, Jens Rasmussen, Katarina Ritz, Christopher Molbech, 
Guillermo Rosas, Peter Vest, John Damm Scheuer, 

Øvrige: Theresa Scavenius, Allon Sørensen, Jørgen Hass, Christian Poll, Ditte Kanstrup, Susan Kjeldgaard, Emilie 
Lucia Lumholt Stahlschmidt  

Ikke til stede fra Bestyrelsen: Benny Nielsen, Emilie Knudsen 

Bina Seff og Julie Herdal Molbech deltog ikke. 

 
2. Valg af ordstyrer og referent: Katarina 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

 
4. Referat fra sidste møde: udsendt pr. mail - se alle referater på hjemmesiden: 

https://nordsjaelland.alternativet.dk/om-os/referater 

5. Nyt fra lokalforeningerne - siden sidst og i pipe line (10 x 3 min) 
 

a. Allerød: Har været til Aktiv Fritid med en stand. Positivt, folk kommer og vil gerne snakke. Føler 
sig mere etableret i Allerød. Har kommenteret på kommunens budget. 

b. Fredensborg-Hørsholm: Afholdt bestyrelsesmøde, og blev enige om at rykke årsmøde fra 
januar til oktober for at få rekrutteret til bestyrelsen. Der er flere arbejdsgrupper i gang, men 
udfordret på det organisatoriske. 

c. Egedal: Å var med ved kommunens høstfest, gode debatter med de andre partier og borgere 
d. Frederikssund: lidt stille - har deltaget i jazzfestival i Slangerup, med deltagelse af Allon og 

Bina. En god dag, gav megen synlighed, der er få drivkræfter bag arrangementerne. Planlægger 
noget omkring den grønne dagsorden, Theresa deltager, prøver at være mere synlige i pressen. 

e. Furesø: Deltager i baggrundsgruppemøder for Enhedslistens byrådsmedlem, stor aktivitet i 
Miljøpunkt Furesø 

f. Gribskov: Skal finde en ny kasserer - er begyndt at lave søndagscaféer - og andre åbne møder, 
planer om medlemsmøde + bestyrelsen + kandidater. 

g. Halsnæs: ikke til stede  
h. Helsingør:  ikke til stede 
i. Hillerød: Intet nyt - der holdes “undergruppemøder” 
j. Rudersdal: Rudersdal holdt folkemøde d.1/9. Ifølge Rudersdal avis og os selv blev det en stor 

succes. Det blev det, fordi vi holdt fast i at det skulle gennemføres, og var meget aktive m.h.t at 
foreslå nyt. FolkemødeBestyrelsen ville ellers på et tidspunkt aflyse. Vi holdt to workshops dels 
om klima, dels om Natur. Begge velbesøgt. Derudover havde to bestyrelsesmedlemmer en bod 
med grønt og oplysning om foreningen Haver til Maver. D.4/9 blev der oprettet en forening i 
Birkerød. Å havde også samarbejde med DNF om at lave insekthoteller. Vi holder årsmøde 
d.3/10 med alle FK’er. 

6. Nyt fra forpersonskabet (10 min)  

https://nordsjaelland.alternativet.dk/om-os/referater


Orientering om deltagelsen i sommergruppemødet på Teaterøen 

Møde med HB i Odense den 23/9, vi kan sende op til 4 fra bestyrelsen 

- Katarina og Per deltager 

Samarbejdsaftale Region Hovedstaden for 2018 er landet - det betyder at der er styr på udbetalingen 
og anvendelsen af partistøttemidler. Kontakt Katarina ved spørgsmål. 

Valg af spidskandidat til EU valget - fjernafstemning gav tre stemmer fra Nordsjælland. 

7. Nyt fra POFO (10 min) 

Der arbejdes på at re-organisere POFO, som fremadrettet laver “strategisk politikudvikling”. Tre planer. 
Bina og Christa arbejdet på minimum 5 arrangementer i storkredsen med formålet at videndele - det 
første 23/10 om fritstilling af den offentlige sektor. Udgangspunktet er valggrundlaget og målgruppen 
er medlemmerne, men der kan inviteres bredere. Vi husker at invitere kandidaterne. Idéer modtages 
gerne. 

8. FT-valgkamp  (45 min) 

Her følger en opsamling af drøftelserne og fremkomne idéer: 

Kandidaterne har mødtes én gang, og har planer om endnu et møde. 

Christian har fået samlet et lille team omkring sig - aktiviteter er ikke startet op endnu 

Theresa har et team som er i fuld gang 

Allon har fået den første henvendelse vedr. team - men laver snart et opslag på FB - har lavet en personlig 
folder - efterlyser generelle brochurer som alle kandidaterne kan bruge - Alternativet generelt - der er noget på 
vej om regeringsgrundlag. Vi kan bruge avisen Det Næste Danmark.  

Susan: skal have samlet nogle, Gribskov Kulturnat på lørdag - her startes op så småt - vil gerne vise at 
kandidaterne er et hold - også gerne vise synligt fx med veste, at vi er fra Å - foreslår en materialebank med 
overblik over hvad kommuneforeningerne har (sofaer, telte, store Å’er etc.) Har et ønske om at der sendes mail 
ud til alle kandidater, når der afholdes lokale arrangementer. Dette var der opbakning til. Billeder på en evt. 
fælles folder er vigtigt. Foretrækker natur frem for bolcher, krus etc. Ser gerne at storkredsen er drivende på 
større arrangementer - helst et om måneden og hyppigere, når valget er udskrevet, som kan tiltrække så 
mange medlemmer som muligt. Vi skal synliggøre, at der er et parti bag kandidaterne. Dette er der opbakning 
til - men samtidig gives plads til egne events. Susan foreslog derudover “fredagsbar” (åbent hus) hvor man kan 
møde kandidaterne. 

Fælles kalender - Google Docs vs. AlleOs? 

Skal kandidaterne sætte sig sammen og aftale hvilke områder de hver især dækker? Skal vi dyrke 
spidskompetencer? Det er en god idé men ikke for firkantet.  

Vi skal indtænke pressen hver gang, kandidaterne gør noget og de sociale medier - dele hinandens opslag - Vi 
kunne godt bruge en frivillig til at fodre pressen løbende. Og som kan ringe til aviserne. 

Christian: vi er gode til begejstring - glæde i gaden - tiltrække folk, så de kommer igen næste gang. 

Hvad er kredsens rolle? 

Kandidaterne vil gerne have input fra kredsen til at opstøve lokale events. 

Skal vi have en valggruppe til at planlægge de sidste tre uger fra valget udskrives?  



Christian har erfaring fra 2015 ift. plakatopsætning - to frivillige koordinerede og ringede rundt og rekrutterede 
“ophængere”. Overblikket i regneark. Vi vil bede hver afdeling om at udpege en ansvarlig. Inkl. nedtagning.  

Projektleder til lokalpresse med et netværk af 11 lokale frivillige skribenter er også en god idé som der var 
opbakning til. 

Vi kan annoncere efter disse projektledere på FB.  

Alle kandidater inviteres til de lokale årsmøder. 

Forslag fra John: tour de chambre med kandidat-teamet rundt i alle kommuner med en grøn stand.  

Susie  fra Rudersdal har stor erfaring med presse koordinering - og tilbyder skriveworkshops. 

Vi vil også hægte os på de andre partiers events. Hvem har overblikket?? 

Vi vil samle Å veste til kandidaterne. NB: diverse udstyr skal retur til lager hos Per. Vi skriver ud inkl. en frist.  

Der skal være nok udstyr til to samtidige events, derfor skal der evt. købes lidt ekstra. 

Ditte oplyser at der er noget på vej fra toppen - et valggrundlag til kandidaterne bygget på 6 temaer inkl. 
spørgsmål+svar (vi har efterhånden en omfattende politik). Vi ved ikke, hvornår det kommer. Storkredsen 
indhenter status. 

Emner til fælles folder: 

- de 6 temaer 
- de 6 kandidater 

- de sender hver den korte 3 linjer beskrivelse af sig selv  

Vi afventer hvad der kommer - og vurderer hvordan de 6 temaer kan anvendes i en nordsjællandsk kontekst.  

Hvad er budgettet? Per oplyser at der er penge i kassen, det udestår at afgøre hvilken andel der skal ud i 
kommuneforeningerne. Husk at søge partistøtte fra hver kommuneforening.  

Kredsen vil gerne finansiere en fælles folder - vi skal finde ud af hvor mange vi vil have. 

Koordineret tilgang til medierne - er der behov for det? Der er noget på vej ift. nationale medier 

Per påtager sig materialebanken og plakat-overblikket. Skriv til Per hvor mange der findes rundt omkring.  

Hvor er der mødelokaler vi bruge? En oversigt pr. kommune - det kan kommune-afdelingerne hjælpe med.  

Skriv mail til kommuneforeningerne med opgaver.  

Vi overvejer en FB-kampagnegruppe til Folketingsfrivillige.  

Vi skal huske de unge alternative (Helsingør) 

Næste møde: om en måneds tid - kandidaterne er med igen den 8/10 

9.  Årsmøde 2018 - status på planlægning (5 min) 

Tid og sted: Byskolen i Hillerød søndag den 28. oktober kl. 13-16 - TJEK KOLLISION med folketingskandidat 
arrangement - evt skal vi flytte det til lørdag - MØDET ER EFTERFØLGENDE FLYTTET TIL DEN 27/10. 

Indkaldelse ud senest 14. september 

Reminder ud til kommuneforeningerne om at der skal udpeges et medlem af kredsbestyrelsen 



Andre emner bestyrelsen ønsker at drøfte: 

Kickstarte valgkampen - videndele på tværs af kommuneforeninger - workshop om skrivning af artikler og 
pressemeddelelser (Susie) - workshop om plakatstrategi (Per) - workshop om kreative aktiviteter/events  

10. Næste møde 
Der er aftalt møder for resten af året: Mandag. d. 13 august. , 10/9 , 8/10, 12/11, 10/12 
OBS! Hver 2. mandag i hver måned. kl 19:00 
 
Derudover årsmøde: 27. oktober  
Internt valgmøde med valg af HB-medlem i foråret 2019: dato fastsættes senere 

11. Eventuelt 

 


