
   REFERAT af bestyrelsesmøde i Nordsjællands Storkreds 

Dato: 8. oktober 2018 kl. 19.00 

Sted: Hos Per Hauge, Carlsbergvej 3A, Hillerød 

 
1. Velkommen  

Tilstede fra bestyrelsen: Per Hauge, Peter Vest, Jens Rasmussen,, Guillermo Rosas, Katarina Ritz 

Øvrige: Christian Herdal Molbech (Helsingør), Christian Poll (Rudersdal, Folketinget) 

Ikke til stede fra Bestyrelsen: John Damm Scheuer (Allerød), Christopher Molbech (Egedal), Emilie Østergaard 
(Helsingør), Christa If Jensen (Rudersdal), Benny Nielsen (Halsnæs) 

 
2. Valg af ordstyrer og referent: Katarina 

 
3. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt 

 
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: ikke til stede 
b. Fredensborg-Hørsholm: Har holdt bestyrelsesmøde med besøg af Theresa Scavenius - emnet 

var valgkampen og dialog om det lokale årsmøde i januar.  
c. Egedal: ikke til stede 
d. Frederikssund: Den 23/10 afholdes et arrangement med Theresa, mødet er åbent for alle og 

annonceres også i lokalpressen. Guillermo er genudpeget til kredsbestyrelsen. Der er mulighed 
for at holde “kandidat roadshow/lyttemøde” i januar 

e. Furesø: der arbejdes på integrations- og skolepolitik 
f. Gribskov: den 7/11 afholdes roadshow for kandidater, der har været kulturaften i Gilleleje med 

deltagelse af Allon og Susan. 
g. Halsnæs: ikke til stede 
h. Helsingør: der er få aktive, der har været afholdt møde med KV17 kandidaterne, hvor der var 

mange idéer men lavt engagement. Der har været kulturnat med deltagelse af Julie, Allon, 
Christian. 

i. Hillerød: deltog i kulturnat 21/9 med flere af folketingskandidaterne. Josephine Fock besøger 
Byskolen den 11/10 under overskriften “frisættelse af den offentlige sektor”. 

j. Rudersdal: ikke til stede 

6. Nyt fra forpersonskabet (5 min)  

Tilbagemelding fra møde med HB i Odense den 23/9. 

Sprunget over pga. tidsnød. Status sendes pr. sammen med referatet 

7. Nyt fra POFO (5 min) 

Intet nyt, da vores POFO-repræsentanter ikke deltog 

8. FT-valgkamp  (45 min) 

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


Diskussion af kommuneforeningernes og storkredsens støtte til kandidatfeltet. Hvad indebærer det, at vi har et 
team af kandidater, og hvordan bakker vi hele teamet op? 

● Presse  
● Plakater 
● Materialer 
● Status på planlægningen af “kandidat roadshows” rundt i alle kommuner 
● Fælles folder. Kredsen vil gerne finansiere en fælles folder. Vi skal - bl.a. - finde ud af hvor mange vi vil 

have. 

9.  Årsmøde 2018 - Planlægning (15 min) 

Tid og sted: Byskolen i Hillerød søndag den 27. oktober kl. 13-16 - Flyttet fra den 28. oktober pga. KOLLISION 
med folketingskandidat arrangement. 

Indkaldelse er sendt ud, samt en reminder ud til kommuneforeningerne om at der skal udpeges et medlem af 
kredsbestyrelsen 

INDHOLD: 

● Workshops? 
○ Kickstarte valgkampen - en anledning til at videndele på tværs af kommuneforeninger 
○ workshop om skrivning af artikler og pressemeddelelser (Susie Cowan) 
○ workshop om plakatstrategi (Per Hauge) 
○ workshop om kreative aktiviteter/events (?) 

● Beretningen: kort brainstorm om overskrifter 
● Hvem gør hvad på dagen 

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 

 


