
REFERAT Årsmøde Alternativet Helsingør tirsdag den 22.februar 2022  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetællere og referent  

3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen  

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (sendes ud en uge før)  

5. Behandling af forslag fra medlemmerne  

6. Valg til bestyrelsen  

7. Valg af revisor (er)  

8. Eventuelt  

  
Ad, 1 Helene bød velkommen og Morten blev valgt til dirigent  
  
Ad. 2 Ditte blev valgt til referent, og da valget blev betragtet som et fredsvalg uden konkurrence om 

pladserne i bestyrelsen, blev der ikke valgt stemmetællere.  
  
Ad. 3 Helene læste bestyrelsens beretning om, og med et par præciseringer blev den godkendt og 

er at læse i forlængelsen af dette referat.  
  
Ad. 4 Regnskab for 2021 blev gennemgået og vedtaget – det er tidligere udsendt.  
  
Ad. 5 Der var ingen forslag  
  
Ad. 6 Morten Greve, Helene Liliendahl Brydensholt, Nikolaj Vincent Olsen og Ditte Kanstrup blev 

valgt til bestyrelsen og mødes snarest til et konstituerende møde.  
  
Ad. 7 Det blev aftalt at spørge Franz Michael om han vil påtage sig opgaven igen.  
  
Ad, 8 Å var i valgforbund med Radikale Venstre ved KV21 og det er besluttet at fortsætte 

samarbejdet, bl.a. med 4 fælles medlemsmøde. Det første holdes 10.marts kl.17:00 – 
19:00 på Rådhuset. Der sendes separat indbydelse ud med tema snarest.  

  
Det officielle årsmøde med dagsorden sluttede 19:45, hvorefter der blev tid til at drøfte den  
fremtidige strategi for Å Helsingør.   
  
  
  
  
  
  
  
  



Årsberetning for Alternativet i Helsingør for perioden 7/11 2020 til 22/2 2022   
  
  
På årsmødet den 7. november 2020 blev det enstemmigt vedtaget, at foreningens årsmøder 
fremover skal afholdes i februar. En konsekvens heraf var, at den valgte bestyrelse fik en forlænget 
mandatperiode (plus tre måneder).  
  
Perioden har været præget af arbejdet med kommunalvalget i november 2021, og bestyrelsens 
mødeaktivitet har derfor været intensiv fra tiden mellem opstillingsmødet den 11. marts 2021 og 
valget den 21. november 2021. På grund af Coronarestriktionerne, har de fleste møder været 
digitale.  
  
Ved opstillingsmødet blev tre kandidater valgt med lige mange stemmer: Morten Greve, Mette 
Skamris og Helene Liliendahl Brydensholt. Bestyrelsen omkonstituerede sig efterfølgende således, 
at Bina Seff blev forperson frem til valget.  
  
Alternativet Helsingør indgik i et valgforbund med Det Radikale Venstre, og lavede i den forbindelse 
en skriftlig aftale, hvori begge partier forpligtede sig til et samarbejde efter valget, uanset hvem der 
fik et mandat. På konstitueringsnatten måtte vi konstatere, at Alternativet fik et godt valg 
(sammenlignet med valget i 2017 og nationale meningsmålinger), men desværre fik vi ikke en plads 
i byrådet. Vi har dog fået to bestyrelsesposter: Ditte i Espergærde Havn og Morten i Hellebæk 
Kystsikring Lag.  
  
Vores tre kandidater kom godt og tidligt fra start. Deres valgkamp var præget af både saglighed, 
gode idéer og et fint samarbejde. Tak for det!   
  
Inde på Christiansborg har man lagt mærke til Helene Liliendahl Brydensholt og hendes 
engagement for de syriske flygtninge. Hun er derfor blevet Alternativets integrationsordfører, og 
kommer fremover at deltage i møder og forhandlinger på lige fod med andre ordførere i 
Folketinget. Tillykke, Helene!  
  
Udover kommunalvalget har bestyrelsen været engageret i at skrive høringssvar til kommunens 
seneste planstrategi, og vi kan se, at der er blevet lyttet til os. De enkelte bestyrelsesmedlemmer og 
kandidater, har desuden været engageret i at skrive og kommentere enkeltsager som f.eks. 
spildevand, flisværket, fast HH-forbindelse og kystsikring.  
  
Arbejdet for den grønne omstilling og en bæredygtig socialpolitik er vigtigere end nogensinde før, 
og valgresultatet i november viser med al tydelighed, at der er brug for Alternativet.   
  
 


