
Alternativet Halsnæs  

 Bestyrelsesmødet mandag den 13. september 2021 

   
Referat 

Punkt Tekst Ansvarlig

Mødeleder: 
Referent:

Mødeleder: Helle 
Referent: Ib 
Tilstede. Hans, Mariane, Nanna, Helle, Ib

Økonomi Der er pt. Kr. 6676,00 i kassen. 
Mariane har talt om at skifte bank. Vi er dog enige om at vi  
afventer kommunalvalget, før vi foretager os mere. 
Vedr. Medlemsmøder i Fredericia, har vi aftalt at udgifter til  
vores medlemmer kan afholdes af kassen. 
Der udbetales kr. 8000,- til hver lokalkredsforening fra  
storkredsen.

Mariane

Storkredsen 6 foreninger er fortsat i drift og danner storkredsen. Nanna

KV21 Torsdag d. 23/9 kommer Torsten til Nordsjælland.  
Halsnæs, Gribskov og Helsingør bliver besøgt som de kystnære 
kommuner.. Planen er at besøge Hunderevet og evt. 
Lerbjerggård og Hvideland. Fokus vil være på den fælles 
kystlinjen Hundested-Gribskov og Helsingør.  
Torsten starter hos os, og vi vil gerne invitere de øvrige 
kandidater til at være med fra starten på turen. 

Der arbejdes i øvrigt med plakater og fotos. 

Kandidattests vil vi lave i samarbejde. Nanna, Mariane, Helle 
& Ib. aftalt at vi aftaler en tid, når Mariane har oprettet sin 
profil hos TV2 Lorry. 

“Kandidat-cykeltur” på onsdag d. 15 kl. 15-17…. Opgaven er 
bl.a. at se på cykelstier. Arrangeret af “Grøn omstilling 
Halsnæs.” 

Alle



mvh. bestyrelsen

Debat Konvalvej - Højbjerg osv. 
Vi er opmærksomme på om de betingelser vedr. “Lynæs 
Søpark” (Konvalvej) som byggeriet er pålagt, bliver overholdt. 

Vedr. valgforbundet, er vi meget. opmærksomme på der i den 
kommende budgetlov kommer et “grønt aftryk”. - Hvis der 
ikke gør det, kan vores stilling i valgforbundet blive 
kompromitteret. 

D. 20/9 er der inviteret til borgermøde om det kommende 
budget. 

D. 21/9 heldagsevent vedr. udvikling af havnen i Hundested. 

Der er planer om at foreningshuset på krudtværksområdet skal 
nedlægges, og det mødes med stor kritik fra de forskellige 
foreninger… Vi må holde øje med udviklingen. 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 4/10 kl. 19-21 hos Helle 
& Ib 

Alle

Evt. Intet


