
Net-bestyrelsesmøde i Alternativet-Halsnæs den 21.04.2021 

Deltagere: Ib Foder, Helle Foder , Mariane Lunden, Nanna Høyrup og Hans Hansen. 

Mødeleder: Helle Foder . 
Referent: Hans Hansen . 

1: Nyt vedr. KV21: 

Mariane og Nanna har deltaget i styregruppens møder vedr. KVRV21 i storkredsen og i 
landssekretariatet. De deltager også i møde, som afholdes d.d. vedr. fremtidens jobcentre. 
De melder begge om stærk fællesskabsfølelse og kampgejst i storkredsen. Det er nemt og 
inspirerende at skabe kontakter og nærmere bekendtskab  med andre KV21 kandidater. 
Vedr. fremtidige lokale udmeldinger er Mariane og Nanna enige om at fordele opgaverne mellem 
sig efter interesse og kompetence. De afstemmer deres udmeldinger, men vil nødigt opleves som én 
og samme stemme. 
Den samlede bestyrelse støtter denne holdning. 

2: Vedr. evt. lokalt valgforbund : 

Aftalt møde mellem A, SF, Ø og Å blev aflyst pga sygdom. - Nyt møde er indkaldt til den 5. maj på 
rådhuset.  
Der er nogen forvirring om deltagelse af Rad. V. , hvis repræsentant har ønsket selv at afklare 
situationen. 
Den samlede bestyrelse giver, efter drøftelse af mulige scenarier, Mariane og Nanna frie hænder til 
at afklare forudsætningerne for det valgforbund, som er i størst overensstemmelse med den 
grundlæggende Å-politik. 

3: Nyt fra storkreds; 

Der henvises til information under pkt. 1 . - Ud over det naturligt mere og mere dominerende 
arbejde frem mod KV21, blev bestyrelsen kortfattet orienteret om den positive udvikling med 
sammenlægning af nogle kommuneforeninger i storkredsen, så vi kan holde på de gode folk som er 
derude. 

4: Økonomi: 

Økonomien er uforandret positiv. - Mariane efterlyser kommunale skemaer vedr. partistøtte. -  
Regnskab 2020 , som er godkendt, underskrives endeligt på førstkommende bestyrelsesmøde. 

5: Kommende aktiviteter: 

Bestyrelsen ser frem til at afholde næste bestyrelsesmøde ”fysisk” . Det bliver onsdag den 19. maj 
kl. 19.00 hos Helle og Ib. 
Der er enighed om, at stort set alle kommende aktiviteter vil have udspring i og pege frem mod 
vores deltagelse i KV21. - I den forbindelse vil Mariane og Nanna være meget opmærksomme på 
og aktive i etablering af fælles aktiviteter i storkredsen. 



6: Evt: 

Vi talte om hvorvidt det var muligt at få medlemmernes evt. input. Måske som bemærkninger eller 
direkte forslag til politik. - En snak vi vil genoptage senere. 

Halsnæs den 22.04.2021 

Hans Hansen 
referent 

¨ 


