
Alternativet Halsnæs  
Bestyrelsesmøde 25 marts 2019 kl. 18:30 - 21:00 

Til stede: Nanna, Benny, Hans, Anne, Mariane, Anne Marie, Helle og Ib 

Referat: 

Punkt Tekst Ansvarlig

Mødeleder Mødeleder rækkefølge:  
Ib, Helle, Hans, Nanna, Benny, Anne, Marianne. - og forfra. 
Man må dog gerne tage op til 3 gange i træk. 

Nanna har ændret status fra suppleant til bestyrelsesmedlem 
under Martins fravær.

Helle

Økonomi Der er søgt om partistøtte i kommunen, men det er usikkert 
om vi kan få det for i år da tidsfristen i kommunen er ved at 
udløbe, og Martin foreløbigt har meldt fra i rollen som 
kasserer. 
Banken skal informeres om konstitueringen og alle skrive 
under. 
Benny skriver brevet til banken, og har det med på 
opstillingsmødet i storkredsen på torsdag. (hvis han når det) 
Benny tager regnskab med til næste møde til underskrift.

Mariane 
Benny

Storkredsen Benny informerer om brev fra Henrik Hjortdal, Rudersdal 
lokalkreds. Der er enighed om at vi som bestyrelse ikke 
forholder os til dette. Benny svarer som privatperson.

Benny

Evaluering af 
event i Gjethuset

Enighed om at det var en rigtig god oplevelse med et godt 
reflekterende publikum. 
Vi fandt de fysiske rammer rigtig gode og kandidaterne var 
veloplagte og meget tilfredse med den efterfølgende dialog..

Valgkamp Marianne har kontakt med Frederiksværk Gymnasium, hvor 
hun planlægger at aflægge et visit, for at inspirere til at deltage 
aktivt i valgkampen, og evt. hjælpe et givet parti med feks 
plakatophængning. 

Plakat team? Opfølgning fra sidste møde (se referat) 
Medlemsinddragelse?  
Mariane vil ringe rundt til medlemmer som har indvilget i at 
være frivillig, for at opfordre til at give en hånd med til feks 
plakatophængning. 
Benny, Mariane og Ib stiller med biler og trailere... 3 Pers.  i 
hver bil. + gerne flere. Vi mødes den første lørdag efter valget 
er udskrevet kl 10 hos Benny til brunch.



Helle & Ib

Grundlovsdag Orientering fra inspirationsmødet vedr. grundlovsdag. 
Benny, Hans, Anne, Helle og Ib deltog i workshoppen. 
Vi vil modtage et referat af dagen senere.

1. maj Møde d 3 apr. om 1 maj St. Karlsmindevej 160 hos Anita 
Bager. Anne deltager. 
Evt Christian Poll eller Susan foreslås som taler.  
(Mariane har efterfølgende talt med Christian, som har 
bekræftet at han kommer 1. maj kl. 7-9.) 
Mødet bliver i år i Frederiksværk. 

Eventuelt. Opstillingsmøde på torsdag i storkredsen.  
Benny opfordrer til at vi på facebook skal være 
opmærksomme på vores værdier..

Politik-snak Åben dialog. 
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. 

Aftenens politiske dialog kom til at handle mest om de sociale 
institutioner. Nuværende problemer og mangler, samt ønsker 
for fremtiden. 
Fokus blev lagt på langt større faglig frihed med tilsvarende 
større ansvar tæt på borgeren. Antallet af ansatte skal afspejle 
disse opgavers krav til resurser. 
Endelig må vi i omstillingens navn, sikre at vi får retorikken 
til at følge med. 
“Det bliver dyrt og kommer til at gøre ondt” - Mener vi i 
stedet burde formuleres som “Vi har pengene, og det bliver så 
godt” 
Denne snak åbnede et ønske om at tale om uligheden, men 
den må ligge til en anden gang.


