Alternativet Halsnæs
Bestyrelsesmøde 23 september 2019 kl. 18:30 - 21:00
Til stede: Benny, Anne, Hans, Helle & Ib
Gæster: Sylvester
Referat

Punkt

Tekst

Mødeleder:
Referent:
Dagsorden ansvarlig:

Anne
Ib
Helle & Ib

Økonomi

Hvis nogen har udlæg, så er det nu bilagene skal frem.
Såvel vedtægter som konstituering er fremsendt til banken. Benny følger op på sagen.

Ansvarlig

Benny

Spørgsmål fra LS omkring fordeling af midler /afstemning i storkredsen vedr. udligningsbeløb - LS benævner
det en konsultativ budgetproces… Skemaet blev gennemgået og besluttet. Ib videresender dette til LS.
Storkredsen

Der er fra storkredsen lagt op til en beslutning om at tilbyde en plads i bestyrtelsen til en fra ÅU. (Alternativets
Unge)
Vedtægtsændring: vedr. extraordinær generalforsamling,
er der fejlagtigt oplyst at et nyt møde kan forlanges, hvis
5 personer ønsker det. - I stedet skal der stå 5% af medlemmerne i kredsen ønsker det

Benny

De nye data regler

GDPR (General Data Protection Regulation)
En generel snak om datasikkerhed og hvad vi må og ikke
må.
Benny mener at der måske er et læk i datasikkerheden i
forbindelse med Storkredsens nye hjemmeside www.nordsjaelland.alternativet.dk - Han bringer spørgsmålet videre i bestyrelsen der.

Alle

Årsmødet

Årsmødet afholdes d. 30/9, og i dagens anledning bliver
der indkøbt lidt “boblevand” for at fejre hinanden. Alle
medlemmer er selvfølgelig velkomne.

Helle

Organisationen

Ib har skrevet til LS om vores nye konstituering, så alle i
bestyrelsen kan få den nødvendige adgang.

Ib

Torsdagsbar

Der blev stillet forslag om at vi en gang om måneden vil Alle
invitere alle medlemmer til en snak-sammenkomst på
Karl E. - Her er der både god mad og drikke til egen betaling.
Vi kan også bede om at få åbent en aften, hvor vi måske
kan invitere til et spændende oplæg

Eventuelt.

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.
Bina Seff, Helle og Ib deltog i et møde d. 22/9 i Helsingør
hos ÅU. Mødet havde til hensigt at få tydeliggjort ÅU’s
arbejde i Nordsjælland, og få oplyst vore unge (under 30
år) om muligheden for at melde sig ind i fællesskabet

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.

Alle

