
Referat af konstituerende møde i den nytiltrådte bestyrelse for Storkreds
Nordsjælland 19/3 22
CIJ d.26/3 2022

Fra vedtægter:
Storkredsforeningen arbejder med at understøtte aktiviteter og koordinering på tværs af
lokalforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af fælles initiativer i hele
storkredsens område.

Storkredsforeningen har ansvaret for at koordinere indsatsen i storkredsen forud for og i
forbindelse med valg til kommunalbestyrelser, regions- råd, Folketing og Europaparlamentet.

Storkredsforeningen har ansvaret for at koordinere indsatsen i storkredsen forud for og i
forbindelse med valg til kommunalbestyrelser, regions- råd, Folketing og Europaparlamentet.

Hvor der ikke er en lokalforening udpeger storkredsbestyrelsen en kommune ansvarlig.

Denne er ansvarlig for at sikre et minimum af medlemsaktiviteter og for at arbejde hen imod
stiftelse af en lokalforening.

Bestyrelsen tiltrådte d.19/3 22 efter at være blevet udpeget af lokalforeningerne. Furesø, Allon
Hein Sørensen, Halsnæs, Nanna Høyrup, Hørsholm-Fredensborg, Ingrid Welling Olsen og
Rudersdal, Christa If Jensen. Repræsentant fra Helsingør afventes. Frederikssund, Hillerød, Egedal,
Gribskov og Allerød bliver ikke repræsenterede i bestyrelsen, men kan sende repræsentanter uden
stemmeret til møderne, eller anmode om ekstraordinært årsmøde og få stemt repræsentant ind
med stemmeret jvnf. Vedtægter vedtaget på årsmøde d.19/3 22.

Alle møder er som udgangspunkt åbne og vil blive annoncerede som begivenheder (events) på
AlleOs.

Konstituering:
Ingen vil påtage sig jobbet som forperson.
Bestyrelsen vedtog derfor, at fordele opgaver i ansvarsområder:

Christa If Jensen er fortsat kasserer, udarbejder regnskab, holder orden på bilag, udarbejder forslag
til budget, når indkomst for 2022 bliver meldt ud fra sekretariatet. Derudover påtager hun sig at
udarbejde dagsordener, skrive referater og oprette begivenheder på AlleOs. Bestyrelsen
besluttede, at dagsordener lægges på Begivenheden på Alle Os, og at referater skal have karaktér
af små fortællinger, der formidles som nyhedsbreve efter hvert møde og også indeholder
beskrivelser/links til begivenheder af interesse for Å-medlemmer. Christa er medlem af POFO

Allon Hein Sørensen er bestyrelsens repræsentant i kandidatudvalget. Han reviderer oplysninger
om kredsen og lokalforeninger på AlleOs og sørger for, at alle bestyrelsesmedlemmer kan tilgå
Nordsjællands mailen, og at alle får besked om mails på deres private e-mails. Ligeledes at alle kan



administrere FB Nordsjælland – under forudsætning af, at man lige sikrer sig, at opslag ikke
allerede ligger der.

Ingrid Welling Olsen har ansvaret for at tilgå mailen jævnligt og evt. svare eller bede relevant
best.medlem svare. Herudover kontakte sekretariatet om vores opgavefordeling på baggrund af
manglende forperson og automatisk videresendelse af Torstens og Franciskas FB opslag til
lokalforeninger.

Nanna Høyrup sørger for mødebooking på lokaliteter ved fysiske møder og sender data til Christa
til begivenhedsbeskrivelse på AlleOs. Nanna har zoom abonnement og sender link til Christa og
lægger ud i Messengertråd inden hvert møde.

HB-medlem Simon Rigét vil deltage på møderne uden stemmeret. Simon er også nyvalgt medlem
af POFO.

Andre beslutninger:
Dagsordener vil som fast punkt indeholde “Nyt fra lokalforeninger”. Det blev besluttet, at hvert
medlem lægger relevant stof ind i punktet på forhånd. Dagsordener lægges derfor på Google Docs
skriveadgang for alle medlemmer.

PR materiale og service – overblik og justits med opbevaring, udlån etc. Pers garage er stadig til
disposition et årstid frem

Hjemmesiden står indtil videre urørt med forældede oplysninger

Ad Hoc opgaver:
Stormøder/årsmøde – indkaldelse, kommunikation og registrering

Kontakt til/ deltagelse I kampagneteam

Kontakt til Kommuneforeninger ved KV

Kontakt til Regionskandidater

Kontakt til kommuneforeninger ang. deltagelse i bestyrelse/ oprettelse af lokalforening.
Dagsordenspunkt på næste møde.

Aftalte bestyrelsesmøder:
Alle møder er åbne og annonceres på AlleOs, på FB Nordsjælland og i Messengergruppen med
dagsorden en uge før mødet. Alle møder er 19 til 21 med mindre andet annonceres.

13/4, zoom, 11/5, zoom, 8/6 fysisk møde hos Allon, 13/7 måske, zoom, 10/8, zoom, 14/9, zoom,
12/10, zoom, 9/11, zoom, 14/12, måske fysisk.



Vi glæder os til samarbejdet videre frem og til igen også at mødes til flere fysiske møder fremover.
Nyd foråret, og alt det der spirrer🌿


