
Alternativet Halsnæs  
Bestyrelsesmøde 26 august 2020 kl. 18:00 - 19:00 

torsdag den 27. august 2020 
Referat 

Punkt Tekst Ansvar-
lig

Mødeleder: 
Referent:

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

Storkredsen Næste møde i storkredsen er d 3/9. 
Vi diskuterede vores muligheder for at lave lokale arrangemen-
ter, og besluttede at det bedste, også rent økonomisk, vi kan 
gøre er at støtte op omkring storkredsens arrangementer. Der-
ved satser vi på en større gennemslagskraft i det Nordsjæl-
landske.

Nanna

Økonomi Se pkt 3 vedr. storkredsens arrangementer Mariane

Årsmøder Forberedelse af årsmødet d. 9/9. kl 19-21 - Bestyrelsen mødes 
kl. 18:30. 

Vi formulerede et forslag til vedtægtsændring vedr. dato for 
afholdelse af årsmødet. 
§8
Stk 1 Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, 
som indkaldes med mindst 6 ugers varsel, og afholdes inden 
udgangen af første kvartal.
(Den eksisterende tekst: Inden udgangen af september måned) 

Vi vil arbejde videre med ideen om at kunne bidrage med et 
godt foredrag på vores årsmøde. Denne gang om vilde haver.  
(herom mere senere) 

Kredsens årsmøde er ændret til d. 12/9

KV 21 Vi diskuterede oplægget fra KV 17 i Thy. 
Vi besluttede at arbejde videre med oplægget, da vi finder det 
velegnet til at danne rammerne her i Halsnæs. 
Hans opfordrede alle til at abonnere på referater og bilag fra 
diverse udvalgsmøder. - Vi vil fordele opgaven mellem besty-
relsens medlemmer, så vi får dækkende informationer fra alle 
udvalgene.



Online møde Kl 19-21 var der et landsdækkende onlinemøde med styrings-
gruppen for KVRV21 - Her blev livligt diskuteret fokuspunkter 
for det kommende kommunal- og regionrådsvalg i 2021.  
Tingene er begyndt at tage form. Som en overordnet formule-
ring af vores politik, har vi et fokus på “frihedsfortællingen”. 
Vores mulighed for at vælge frihed til…. og frihed fra…. 
Feks frihed til ren luft, jord og vand, og frihed fra forureninger 
og ressourcespild. 
Herudover blev forløbet efter forperson udskiftningen også 
diskuteret og endevendt. Vi har set en del melde sig ud af par-
tiet, - og hvad har det betydet for vores muligheder i det lokale 
og vores sammenhold i det hele taget.  
Der var dog udbredt optimisme på partiets vegne. Vi tror på at 
vores politik er den rigtige, og fastholder derfor kursen og be-
varer engagementet. Alle er herudover enige om at vi skal 
bredt ud til befolkningen, ikke mindst til de der ikke er med-
lemmer af Å. 
Vi blev også præsenteret for vores nye kommunikationschef, 
Rasmus Lindboe, som bla. gerne vil arbejde aktivt på vores 
interne kommunikation. 

Der vil blive flere af den slags online-møder i fremtiden, så vi 
kan samle kræfterne for at støtte og inspirere hinanden på 
tværs af landet.


