Alternativet Halsnæs
Bestyrelsesmøde 25 november 2019 kl. 18:30 - 21:00
Referat
Tilstede: Helle, Nanna, Benny, Hans, Ib
Referent Ib
Punkt

Tekst

Ansvarlig

Mødeleder:
Referent:
Dagsorden ansvarlig:

Som start på dagen og til generel inspiration læser Hans et
digt af Ivan Malinowski.
“Kritik af regeringen”. Digtet var fra 1980, men fortsat
meget aktuel…. kan anbefales at studere nærmere.
Mødeleder var Helle
Referent Ib
Dagordenen var sat sammen af Helle & Ib

Økonomi

Benny/MariBanken? - Evt bankskifte.
ane
Der er enighed om at vi skifter bank til sparekassen sjælland.
Ib kontakter MERKUR og fortæller at vi ønsker et bankskifte til Sparekassen Sjælland.
Helle, Nanna og Mariane aftaler derefter et møde med
Sparekassen.
Begrundelsen for skiftet er at vi ønsker en mere umiddelbar tilgang til vores midler. Derfor et fornuftigt lokalt pengeinstitut.

Storkredsen

Benny overvejer at blive udskiftet som medlem af storkredsens bestyrelse. - Der er et akut problem med manglende fremmøde i storkredsen. Derfor blev der foreslået at
vi herfra måske kunne bidrage med et ‘vedhæng’ til Benny, for at vise at arbejdet i storkredsen er vigtigt og at vi
konkret tilbyder at bakke op om arbejdet.

Arrangementer

Julearrangement er aftalt til at afholdes d 16/12 på paraplyen.
Christian Poll blev foreslået som oplægsholder.
Som et arrangement i det nye år, er Nanna gået i gang med
at undersøge / forberede et familiepolitisk emne til et debatmøde.

Benny

Ekstraordinært
årsmøde?

Forslag om at vi flytter vores årsmødedato til “inden
udgangen af marts” i stedet for “inden udgangen af september. Det vil tidsmæssigt passe bedre ift regnskabet, og
samtidigt også lægge op til storkredsens årsmøde som
fremover også ligger i marts.
Der indkaldes i Jan/feb til ekstraordinært årsmøde for at
ændre dette

Debatmøder

Hvordan vil vi tilrettelægge rammerne for debatmøder…
Herunder også et møde for og med “de unge” i Halsnæs
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Grøn omstilling
Halsnæs

“Grøn Omstilling Halsnæs” holder møde på Karl E. samme tidspunkt som vores bestyrelsesmøder. Da vi gerne vil
have muligheden for at deltage, kan vi måske ændre vores
egne mødedatoer?
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt.
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 m.m.

