
Alternativet, Halsnæs 
fredag den 11. september 2020 

Referat af årsmøde afholdt d. 9/9 

Dagsorden iht. vedtægterne: 

Mariane Lunden Jacobsen blev valgt som dirigent. 

Helle Foder fremlagde årsberetningen, som blev godkendt (Bilag 1) 

Kasserer Mariane fremlagde regnskabet, som blev godkendt.  
Anne Marie Touboe er vores kritiske revisor, og hun har indvilget i at fortsætte. 

Forslag om ændring af vedtægtens § 8 blev vedtaget. (Dagsordenens punkt 5) Således afholdes 
næste årsmøde inden udgangen af første kvartal 2021. 
Valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne Hans Hansen, Mariane Lunden Jacobsen, Nanna 
Høyrup Andersen og Helle Foder fortsætter i bestyrelsen, og vil konstituere sig snarest. 

Alternativets regionråds politiker Qasam Ahmad berettede om sit virke som formand for Regionens 
Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, bl.a. at regionen har udarbejdet en plan og har 
prioriteret tre indsatser, der alle har med tobak at gøre. 
Udover samarbejdet med kommunerne om en rygestopindsats så er der en indsats for at hjælpe 
ungdomsuddannelserne med at blive røgfri, ligesom der fra 1. januar er indført røgfri arbejdstid 
blandt regionens cirka 40.000 medarbejdere. 
Herudover har Qasam i transportudvalget arbejdet ihærdigt for at vi til og fra Halsnæs kan bevare 
alle vores tog-afgange… hvilket lykkedes. 

Ditte Dahl Lisbjerg fortalte om de “vilde haver”, som flere og flere bliver interesseret i at høre om, 
for at omlægge private haver til noget mere “natur-like”. - På den måde kan vi alle medvirke til en 
bedre biodiversitet på en nem måde. 
Vi kan bidrage på mange måder, men blot det at have højt græs og høje træer, gør en stor forskel.  
Spørgsmålet om hvad det er der gør at vi fortsat passer vores haver som om vi endnu befinder os i 
barokkens tidslader, hvor stilfulde parker, kortklippede plæner og smukke bede tegner billedet, står 
åbent, og afventer et mere tidssvarende svar. 
“De vilde haver” kunne være et sådant svar. - Så kan man jo altid diskutere “vildskabens” 
udbredning - hvor og hvor meget. 
Generelt udtrykker haveejere som har valgt en eller anden form for “vildskab” i deres have, både 
overraskelse og glæde ved omstilingen. Det er sjovt at følge processen, både hvad angår insekter og 
planter. - Det synes at kalde på en alternativ form for have-kreativitet. 

Mange hilsner 
Bestyrelsen. 


