
Alternativet Halsnæs  
Bestyrelsesmøde 12 feb 2020 kl. 18:30 - 21:00 

søndag den 16. februar 2020 

Referat 

Punkt Tekst Ansvarlig

Til stede: 
Mødeleder: 
Referent:

Nanna, Mariane, Helle, Anne, Hans, Sylvester, Benny, Ib 
Helle 
Hans

Økonomi Penge er overført. Økonomien er tilfredsstillende. Mariane

Storkredsen Benny refererede fra møde den 04.02. - Bina er valgt til ny 
forperson, og lang tids uro synes nu afløst af mere 
optimistiske fremtidsudsigter. - Valg af 
folketingskandidater udskydes. Ny hjemmeside er under 
udvikling, det samme gælder årshjul Storkredsen råder 
over ca. 50.000- kr.  Tidspunkt for uddeling til 
lokalkredsene endnu ikke fastsat, men niveauet forventes 
uforandret. Der er igangsat diskussion om evt. 
sammenlægning af lokalkredse. –  Nanna afløser, efter 
mange positive opfordringer, Benny som Halsnæs-
repræsentant i Storkredsen.

Benny

Arrangementer Hans refererede kort fra det kommunale møde vedr. fejring 
af Grundlovsdag. Årets overordnede tema bliver : Børn og 
unge i Grundlovens tegn. - Lige nu afventes oplæg fra den 
kommunale arrangementsgruppe.  
Anne foreslog at vi inviterede / opfordrede Josephine Fock 
til at påtage sig rollen som vores 1. maj taler i Gubben, 
Hundested. - Invitation / opfordring er efterfølgende 
fremsendt.

Ekstraordinært 
årsmøde?

Der indkaldes (er allerede iværksat) til ekstraordinært 
årsmøde den 25.03. for orientering, diskussion og 
afstemning vedr. vedtægtsændring , således at årsmøde 
fremover hvert år afholdes inden udgangen af første 
kvartal.



Debatmøder Sylvester var meget optaget af, at Alternativets Unge 
kunne deltage aktivt og selvstændigt ved årets 
Krudtværksfestival. ”De gamle”  håber at fortsætte fra 
campingvogn, som måske kan graffiti udsmykkes ! 
Sylvester kender kunstneren. Der blev fremsat ønske om 
et socialpolitisk møde med Torsten Gejl – evt. i september 
måned . Nanna og Helle under søger nærmere.

Grøn omstilling 
Halsnæs

Næste møde afholdes den 24.02. i Karl E. -  Anne og Hans 
deltager. 

Eventuelt.

Politik-snak Åben dialog. 

Der var en vital og grundig udveksling af meninger vedr. 
det nylige valg af ny partileder samt de gennemførte 
rokeringer  i folketingsgruppen.  

Vi talte også om hvad vi som Alternative kunne forestille 
os Nordmolen skulle udvikle sig til. - Beboelse eller 
‘noget andet’. - Det vil vi arbejde videre med.


