
Referat bestyrelsesmøde Alternativet Helsingør  
Dato: mandag den 16.december kl.18:00 – 21:00 
Sted: Café Chaplin, Kampergade 4 – 3000 Helsingør 
 

1.Velkommen  

Fremmødte fra bestyrelsen: Bina Seff, Helene Liliendahl, Ditte Kanstrup og Morten Greve 

Andre fremmødte: Frans Michael, Mikkel og Emil  

2. Valg af ordstyrer og referent  
Ordstyrer ?, referent Helene 

3. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 

4.Opfølgning fra opgaver sidste gang 

a. Økonomi.  

i. Ditte skal have adgang til banken. CVR står nu i Dittes navn. NemID er bestilt til 

Ditte. Vi flytter til Arbejdernes Landsbank fra Merkur Bank. Bina, Morten og 

Helene skal sende dokumentation (pas, kørekort eller lign) til banken. Ditte skal 

tjekke op på med landssekretariatet, om vi kan lukke regnskabet. Vi regner med 

at kunne lukke det uden Kristians Herdals videre involvering.  

ii. I 2020 får vi ca. 10-11000 kr. at gøre godt med. Og der overføres forventeligt 

2500 kr fra 2019, som ikke er blevet brugt. 

iii. Ditte skal læse op på, hvornår vi skal tilbageberette regnskab til kommunen.  

b. Kommunikation: Vi laver årshjul og planlægger nyhedsbreve i starten af 2020.  

i. Helene undersøger, om vi kan få en underhjemmeside på Alternativet, hvor vi 

kan lægge dokumentation, referater osv. ind. 

c. Lokalpolitik: Tunnel, krydstogtkaj og Kongernes Nordsjælland (høring snart) er hot topics 

lige nu. Kongernes Nordsjælland går vi sammen - med de berørte kommuner - om et 

fælles arrangement. Vi kan planlægge temamøder og interessegrupper, hvis der er 

opbakning til det. Den demokratiske repræsentation i udvalgene i byrådet er også et 

punkt, vi kan kigge nærmere på og tage op som Alternativet mærkesag. 

d. Kredsbestyrelsen: Bina var til møde i onsdags. Der er ikke de store aktiviteter i de 

forskellige foreninger for tiden. Kongernes Nordsjælland tales der om. Christian Poll 

foreslår, at Facebook-siden (Nordsjælland) får en strategi for deres opslag fremadrettet. 

Der planlægges arrangementer hver måned. 11. januar er der noget Nytårstaffel, hvor vi 

skal tale om kredsen.  

i. Kredsen skal fremadrettet være fast punkt på dagsorden til bestyrelsesmøderne. 

e. Årsmøde. Ditte undersøger hvor mange ekstra årsmøder vi skal holde for at ændre 

vedtægterne for netop årsmødet. 

f. Bestyrelsens mødested fremover: Bina og Ditte har set på frivilligcentret. Det er fedt. Vi 

melder os ind for 200 kr. om året. Så kan vi holde medlemsmøder der. Vi kan også låne 

toldkammeret gratis om tirsdagen - ellers 800 kr. andre dage. Vi kan låne Café Chaplins 

lokaler gratis i ny og næ. 

g. Forretningsorden: Bina har lavet udkast 

h. Medlemstal lige nu er 88 - room for improvement.  

i. KV21. Der er lavet nogle procedurer for, hvordan vi udvælger kandidater i fremtiden. 
 



5. Hvilke ting er vigtige for Alternativet i Helsingør 2020? 

j. Dette blev diskuteret og der kom mange gode bud på bordet.  
k. Frans Michael: Vi skal definere, hvad vores lokalpolitik er? Han foreslår, at vi skal lave et 

lokalpolitisk papir for Alternativet Helsingør, så vi har et fælles grundlag, og det ikke 

bliver så individorienteret mht. kandidater. Vi samler os om lokalpolitiske emner, ex. nej 

til kaj, og på den måde samler vi medlemmerne om en fælles konkret sag. Vi skal 

orientere os modcases og følelser: Noget folk hader eller elsker. Vi laver en politik på det. 

Vi skal have et politisk grundlag. 

l. Hvordan kan vi tale sammen med Å unge og hjælpe dem og ligeledes trække på deres 
hjælp? Mikkel svarer. Å unges Facebook gruppe har aktiviteter, men der er ikke så mange 
aktiviteter heroppe ellers. De unge er mest aktive ved plakatophængning. Hvordan kan vi 
lave samme slags ”event” og på den måde tiltrække de unge kræfter.  

6. Strukturering af bestyrelsens arbejde - herunder kalender, arkivering og fildeling, praksis mht referater, 

hjemmeside 

m. Vi arkiverer i Google docs via foreningens Gmail, og så prøver vi at lave en hjemmeside, så 
alle kan få indsigt i referater og relevante dokumenter. 

 

7.Klumme i HD (1.500 inkl. mellemrum) 

a. Vi kan bruge den til hvad som helst. Ca. hver 6. uge.  

b. Hvordan skal vi bruge den? Konklusion: Vi ser hvilke emner, der er aktuelle. Og lader den 

person i foreningen, der har særlige kompetencer/interesser for emnet, skrive klummen. 

Vi skal lige lave en kvalitetssikringsprocedure for dette. 

c. Mulige emner til næste gang: 

i. European Leaf. Holde byrådet op på det.  

ii. Kongernes Nordsjælland 
 
Efterfølgende: Gløgg og fri snak. Der kom mange gode idéer på bordet, som vi har skrevet ned og 

arbejder videre med på næste møde. 

NÆSTE møde er aftalt til 14.januar kl.19:00 i Frivilligcenter, Kronborgvej 1c – 3000 Helsingør (lige ved 
Grønnehave Station/Nordhavnen) 
  

 


