
 

 
 

Åbent bestyrelsesmøde 

16. august 2016 kl. 19.30 – 22.00 i Pyramiden, Gilleleje, Aktivitetsrummet 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af ordstyrer og referent 

3. Suppleringsvalg til bestyrelsen 

4. Revision af vedtægter 

5. Kulturnat Gilleleje 20. august kl. 16-21 

6. KV17 tovholder 

7. Nyt fra  

 Grøn omstillings gruppen  

 FT-kandidat udvalg. 

 Kasserer 

8. Debat om bestyrelsens opgaver 

9. Kommende program 

10. Evt. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Thorbjørn Lau Christensen, forperson 

Mogens Lebeda, næstforperson 

Jamina Mokrzyczka, kasserer 

Jeffrey Lins, sekretær 

Christian Stoltze-Laursen 

 



Nr.  Indhold Beslutning Tid Bilag 

1. Godkendelse af dagsorden  19:30  

2. Valg af ordstyrer og referent  19:35  

3. Suppleringsvalg til bestyrelsen 

 

Bestyrelsen er desværre ikke længere fuldtallig og da alle suppleanter i 

forvejen er i funktion, burde vi formelt set afholde suppleringsvalg. Vi 

burde være 7 men er nu kun 5.  

 

Forslag: At vi ikke bruger tid på det men får tingene til at fungere i 

mindelighed indtil næste årsmøde. 

Alternativt fastsættes dato og opgaverne med skrivning af indkaldelse og 

headhunting af kandidater fordeles. 

 19:40  

4. Revision af vedtægter 

 

På Alternativets årsmøde i slutningen af maj blev der vedtaget et sæt 

minimums vedtægter for lokalforeningen. Vores egne vedtægter skal rettes 

til så de passer med de nye minimums vedtægter. Vores egne nuværende 

indeholder dog at Alternativets altid overtrumfer vores lokale hvis der er 

forskel. Så der er ingen tvivl om hvad gælder, men det er ikke altid hvad 

man kan læse i vores egne. 

 

Vi har mindst 2 punkter i vores vedtægter, der kunne give anledning til 

debat: Bestyrelsens størrelse og partiskat. 

 

Forslag: I løbet af efteråret indbydes interesserede til et eller flere ekstra 

møder, hvor der skrives et eller flere færdigformulerede forslag til nye 

vedtægter, som kan godkendes på vores årsmøde i marts. Alle, der har 

meninger om vedtægterne, kan deltage og årsmødet kan nøjes med at tage 

stilling til det færdig debatterede arbejde. 

 

Hvis punkt 3 ender med et ekstraordinært årsmøde med suppleringsvalg, 

bør vi prøve om vi kan få de nye vedtægtsforslag færdig til behandling på 

samme møde. 

 19:55  



5. Kulturnat i Gilleleje 20. august 2016 kl. 16-21 

 

Vi har plads ved kanalen v. Chicago / Mindestenen 

 

Forslag: Vi bruger samme setup som til Kulturnatten i Helsinge. Hvem vil 

være tovholder og checke op på om de samme personer kan bidrage med 

det samme som dengang? 

 

 20:10  

6. KV17 tovholder 
 

En landsdækkende KV gruppe spørger efter en tovholder, bl.a. til 

deltagelse i nogle møder. 

 

KV17 er en opgave for hele bestyrelsen, om ikke for hele foreningen. Men 

det ville ikke være dårligt at have en eller flere personer, der tager styring 

på det.  

 

 20:30  

 Pause 

 

 20:40  

7. Nyt fra  

 

5 min til hver: 

Grøn omstillings gruppe: Thorbjørn 

FT-kandidat udvalg: Christian 

Kasserer: Jamina 

 

 20:50  

8. Debat om bestyrelsens opgaver 

 

Der er rigtigt mange opgaver. Kan, burde, skal. Men hvad er vigtigt? Hvad 

forventer vores medlemmer? Hvad ville give os selv mere energi og hvad 

ville opfattes som pligt-opgaver? Hvad kunne få flere af medlemmerne 

aktive? 

 

I dag en uforpligtigende debat. Der er bestyrelses uddannelse på 

 21:05  



kalenderen i efteråret og vi skal ikke låse os fast inden da, men vi kan godt 

have vores egne holdninger og ideer med til dem. 

 

9.  Kommende program: 
 

Vi har modtaget en hel stribe invitationer til landsdækkende møder, 

uddannelse mm. Hvem har lyst at deltage i hvad? 

 

Vi har sat datoer på egne møder: 

13/9 Medlemsmøde. Møderum 2, Kulturhuset, Helsinge 

11/10 Medlemsmøde. Aktivitetsrummet, Pyramiden, Gilleleje. 

 

Forslag: Det ene bruges på at få en fra DN’s lokalafdeling ud og fortælle 

os om deres syn på kommunens udfordringer og succeser. Det andet 

bruges på besøg på Rabarbergården hvor vi beder Thomas fortælle om 

gården og skolehaverne. 

 

Novembermødet bliver et åbent bestyrelses møde. 

December: Julehygge eller lignende socialt 

Januar: 

Februar: 

Marts: Årsmøde 

April: Konstituerende møde for den nye bestyrelse 

 

 21:30  

10. Evt.  21:55  

 


