
Alternativet Halsnæs  
Bestyrelsesmøde 17. jan 2022 kl. 19:00 - 21:00 

Alternativet Halsnæs 
tirsdag den 18. januar 2022 

Referat 
Punkt Tekst

Mødeleder: 
Referent:

Mødeleder: Fælles 
Referent: Helle & Ib 
Tilstede.Mariane, Nanna, Helle og Ib

Økonomi Der har ikke været større bevægelser i perioden, og Mariane vil klargøre 
regnskabet til det kommende årsmøde.

Storkredsen Nanna deltog i storkredsens sidste møde. - Der henvises til referatet fra 
Storkredsen.



mvh. bestyrelsen

Dialog Mariane og Nanna har et godt samarbejde med byrådet selvom det ikke 
blev til pladser i det, og Mariane er ny repræsentant i LAG og FLAG. - Er 
der yderligere spørgsmål, så spørg Mariane.

Primært talte vi om hvordan vi får flere medlemmer i partiet. I bestyrelsen 
har vi fået nogle henvendelser fra folk, som gerne vil bidrage med det ene 
eller det andet, men ofte nøjes de med det, og en egentlig indmelding i 
partiet udebliver. Vi skal have fokus på nødvendigheden af at folk som 
gerne vil være med i arbejdet, også bliver reelle medlemmer. Kun derved 
sikrer vi os en reel deltagelse.

Det ville også være dejligt, hvis nogle af de medlemmer vi har i foreningen, 
også havde lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. - Det er ikke mere 
krævende end man selv lægger op til.! - Men vi har brug for både kreativitet 
og vedholdenhed, for at komme videre mod optimal indflydelse i byrådet.

Sagen vedr. Konvalvej har været en ret vigtig sag for bestyrelsen. Der er 
fortsat en del opgaver som endnu ikke er løst, men som kalder på både god 
indsigt og gode ideer, for at kunne komme videre med at sikre naturen de 
allerbedste betingelser, også selvom det ikke lykkes at få stoppet byggeriet.

Nanna har over længere tid været involveret i en dialog med en 
familiepolitisk dagsorden, og har derigennem fået en del gode kontakter og 
relationer….. så dette positive arbejde fortsætter, men også her måtte der 
gerne være flere deltagere fra lokalforeningen. 
Herunder fylder blandt andet minimumsnormeringer i børnehøjde,  tilskud 
til pasning af egne børn og det bæredygtige liv, som et meget vigtigt 
omdrejningspunkt.

Det kommende folketingsvalg, senest i 2024, vil vi også gerne have 
deltagere til. Både folk som bidrager med deres kandidatur og andre, som 
kan bakke op med deres deltagelse i samtaler, gadeaktiviteter m.v..

Generalforsa
mling

Der blev aftalt at afholde mødet d. 23 marts kl. 19-21. Dagsorden og sted 
kommer senere. 

Til punktet om hvorvidt lokalforeningen skal forsætte, var alle enige om at 
det skal den, også selvom vi vedbliver at være så få som vi er. - Men vi 
håber fortsat på at andre har lyst til at “være med” til at tegne udviklingen i 
kommunen.

Eventuelt I en periode hvor vi meget gerne vil have nye medlemmer ind i foreningen, 
blev vi enige om at vi vil opfordre alle medlemmer til at være 
opmærksomme på evt. interesserede i omgangskredsen. - Opstår der 
yderligere spørgsmål, er vi i bestyrelsen klar til at tage samtaler via tlf, mail, 
SMS eller Messenger. -  Et medlemskab koster kr. 60 i kvartalet.


