
Årsmøde i Nordsjællands storkreds
D. 19/3 2022 i Kedelhuset, frivilligcenter, Hillerød

20 engagerede Deltagere

Bina indledte mødet med at byde velkommen og anbefalede Frans Michael Jansen som dirigent

Valg af dirigent
Frans Mikael Jansen fra Helsingør valgtes med applaus. Han takkede for valget og fastslog, at årsmødet var
rettidigt indkaldt

Valg af stemmetællere og referenter
Christa valgtes som referent,
Mariane Lunden og Helle Foged valgtes som stemmetæller.

Bestyrelsens beretning for storkredsen
Kære medlemmer!
Kredsbestyrelsen har siden det seneste årsmøde i september 2020 haft møder hver måned undtagen i juli
2021.
På grund af Coronaepidemien har møderne været digitale - og vi har drukket alt for lidt kaffe sammen!

Bestyrelsens sammensætning har stort set været uforandret, hvilket har givet en god kontinuitet og en
smidigt samarbejde.

Det medlem af hovedbestyrelsen, som vi valgte på årsmødet, måtte desværre træde tilbage. Suppleanten
trådte til, men måtte efter nogle måneder give stafetten videre pga arbejde i Grønland. Kredsen afholdt
derfor et ekstraordinært årsmøde i august, hvor vi valgte Simon Rigét som vores repræsentant i
Hovedbestyrelsen.

Bestyrelsen har været engageret i den kommunale valgkamp, og har kunnet dele penge ud til vores
kandidater.

For nyligt har vi skiftet bank, da Mercur-bank kostede os alt for meget i afgifter. Foreningen bruger nu
Nykredit.

Vi har haft et par turbulente år, og vi har mistet mange medlemmer. Idag er vi 143 medlemmer i
Nordsjælland, og vi har aktive lokalforeninger i Fredensborg, Furesø, Rudersdal, Halsnæs og Helsingør.
Allerød, Gribskov og Egedal har ikke en fuld bestyrelse eller er helt uden, Frederikssund og Hillerød
lokalafdeling er lukkede.

Det kan således kun gå fremad, og når jeg i dag siger farvel som forperson, glæder det mig meget, at vi har
seks personer, der gerne vil være folketingskandidater. Vi har to medlemmer, der stiller op til Politisk Forum
samt en aspirant til Dialogrådet. Det er stærkt, og giver håb.

Vi står med nogle enorme udfordringer, når det gælder natur, klima, velfærd og internationalt samarbejde
mm! Her har Alternativet nogle bæredygtige visioner og konkrete forslag, som fortjener at blive løftet frem.
Der kan vi alle finde en niche at arbejde i.

Tak for, at I er her og tak for ordet💚
Bina Seff



Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Christa fremlagde regnskabet. Der har ikke været ret megen aktivitet i Storkredsen, der har affødt økonomi.
Storkredsen har ingen nye midler fået i 2021, da sekretariatet udelukkende har støttet lokalforeningerne.
Der var 59.264kr på kontoen d.1/1 21 som bevidst opsparing til KV21. Mange møder har været afholdt på
zoom, og den største udgift på 40.000kr var  tilskudene til de lokalforeninger, der deltog i KV21. Den
næststørste 4.192kr til Merkurbank, som er opsagt i løbet af året, og vores konto flyttet til Nykredit. Ved
årets udgang stod der 9.998,30 kr på kontoen. Regnskabet er revideret og godkendt af revisor Ditte
Kanstrup d.d.

Det har ikke været muligt at lægge et budget for 2022, da vi endnu ikke har fået informationer fra
Sekretariatet om tildeling af midler i 2022. Der er i HB lavet en fordelingsnøgle, på baggrund af antal
medlemmer, og som med kassererens beregninger vil give os ca. 20.000kr, som den kommende bestyrelse
skal lave forslag til budget for.

Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogråd.

Politisk Forum:
Der har været afholdt 5 møder.
Emner: Strategi for POFO´s arbejde, som Bina har været med til at udvikle, organisering, forretningsorden,
politiske debatter, herunder en frihedsfortælling initieret af Josephine. Sammenlægning med de øvrige
grønne partier. Revidering af partiprogram. Ordførerne er nu også medlemmer, så POFO efter landsmøde
tæller 41 personer. POfO er nu 21 medlemmer.

Visioner, der har været behandlet: 4D kommunikation. Trafik, Handicap, Corona,  Landbrugsudspil,
familiepolitik og global politik.
Medlemmerne er kommet med Input og forslag, der tages med i Ledelsesudvalgets arbejde. Herunder
følgende emner: Sammenhæng i politikudviklingen, koordinering med ordførere, fagråd og
inspirationsnetværk, inddragelse af baglandet i storkredsene, inddragelse og feedback mellem bagland og
politiske udmeldinger.

Under efterfølgende debat fortalte Christian Poll om tankerne bag fagrådene og interessegrupperne.
Fagrådene er ment som eksperterne på et område, som ordførere, folkevalgte og andre bl.a. en mulig
interessegruppe kan henvende sig til med spørgsmål.

Behandling af forslag fra medlemmerne
Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer, der tilpasser sig situationen med færre medlemmer og
lokalforeninger, der er lukket, således at medlemmer, der vil arbejde i bestyrelsen fra de kommuner, der ikke
har lokalforeninger, kan vælges alligevel, og pladser – op til 11 – kan suppleres med andre interesserede fra
lokalforeninger, der allerede er repræsenterede. Forslaget er kommet for sent ud. Deltagerne tilsluttede sig
at behandle forslaget alligevel.
Forslaget blev Vedtaget og vedtægterne revideres af Bina.

Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer til kredsbestyrelsen
Allon Hein Sørensen, Furesø, Nanna Høyrup, Halsnæs, Ingrid Olsen, Hørsholm-Fredensborg og Christa If
Jensen, Rudersdal. Helsingør udpeger efterfølgende et medlem.

Valg til Dialogråd. Vælges på landsmødet. Vi anbefaler at Sofie Kempf stiller op ved landsmødet.

POFO: Der var to kandidater til POFO: Simon Regét og Christa if Jensen. De fortalte begge, hvad de ville
arbejde for, og blev begge valgt.



Valg af revisor
Ditte Kanstrup blev genvalgt.

Eventuelt, intet.

D.2/4 2022: Dirigenten er på ferie i Frankrig og har ikke adgang til scanner. Han har godkendt referatet
mundtligt og vil underskrive ved først givne lejlighed.

Frans Michael Jansen

I forlængelse af årsmøde afholdtes opstillingsmøde:

Inden opstillingsmødet har der været afholdt samtaler mellem kandidatudvalget og hver af de seks
aspiranter.
På mødet præsenterede de sig selv, deres motivation for at stille op og deres mærkesager.
Derefter kunne deltagerne møde hver aspirant  i en caféstruktur.
Så var der tillidsafstemningen, og alle aspiranter fik 100% opbakning fra medlemmerne.

Kandidatudvalget har foreslået sidestillet opstilling, hvilket kandidaterne er enige i. Der blev foretaget
afstemning om rækkefølgen på stemmesedlen. Hver deltager stemte på tre kandidater.
Resultatet blev:

Folketingskandidater fra Storkreds Nordsjælland til FV23

Helene Liliendahl Brydensholt, Helsingør og Intergrationsordfører
Nicklas Hakmann Petersen, Amager, Undervisnings- og uddannelsesordfører
Sidsel Marie Dyekjær, Hørsholm-Fredensborg
Morten Hvidberg Greve, Helsingør
Nanna Høyrup, Halsnæs
Maud Margrethe Pedersen, Gribskov

Kandidaturerne gælder frem til næste folketingsvalg og kan kun kun ændres, hvis der er nye aspiranter i
marts 2023.

Tak til alle for samarbejdsvilje og evne. Tak til alle, der har udtrykt vilje til at støtte i valgkampen. Det bliver
godt.


