Alternativet Halsnæs
Bestyrelsesmøde 26 august 2019 kl. 18:30 - 21:00
Tilstede fra bestyrelsen: Benny, Mariane, Hans, Nanna, Ib og Helle
Desuden deltog: Isabella og Sylvester
Ikke tilstede: Anna og Jørgen
Referat

Punkt

Tekst

Ansvarlig

Mødeleder:
Referent:
Dagsorden ansvarlig:

Helle
Ib
Helle & Ib

Mødeleder

Mødeleder rækkefølge:
Ib, Helle, Hans, Nanna, Benny, Anne, Marianne. - og forfra. Man må dog gerne tage op til 3 gange i træk.

Økonomi

Økonomien er endnu ikke tilgængelig i banken for os, da Mariane
CVR nr først kommer på plads når vores underskrifter er Benny
tilgået banken.
Det kommunale tilskud har derfor heller ikke kunnet udbetales til os, men det vil komme så snart bankforbindelsen er clearet.
Benny overleverer alt regnskab til Mariane som ny kasserer.
Det nemmeste er at vi konstituerer os i bestyrelsen som
standarden foreslår, med forperson og næstforperson.
Konstitutionen blev som følgende:
Forperson: Helle Foder
Næstforperson: Nanna Høyrup Andersen
Kasserer Mariane Lunden Jacobsen

Storkredsen

Benny refererede fra sidste kredsmøde om storkredsens
syn på konflikter og problemer i lokalkredse, og at de nu
vil tage ansvar for kontakten til de lokalkredse som har
problemer.
Kandidatudvalget er gået igang med en evaluering og
feedback. Først indkaldes kandidaterne ind til feedback
enkeltvist, senere tilbydes en samlet evaluering.

Benny

Evaluering af bestyrelsesarbejdet

En konklusion blev at vi har haft gode events med god
deltagelse, og at vi skal have mere af det. - Ligeledes var
der enighed om at vi har haft et godt samarbejde, hvor
alle er kommet til orde, og har haft opgaver.
Først fik vi fastslået, at Alternativet i Halsnæs ikke er så
synlig som vi kunne ønske os. - Og med det som udgangspunkt, fortsatte vi med at planlægge hvordan vi
tænker os at ændre på dette.
Vi fik en bred diskussion om hvordan vi kommer videre
fra alle de “ord” der er i luften fra de sidste refleksioner
og evalueringer der har været i partiet, og til en handling,
som tydeligt påkalder sig borgernes deltagelse.
Der blev foreslået en del konkrete emner man kunne afholde debataftner og events omkring.
Vi er på det grundlag alle gået hjem med besked om at få
gode ideer.
Vi er enige om at der skal overvejende fremover være
større fokus på at tale politik ved vores møder, hvis vi vil
gøre os forhåbning om at se nye interesserede ansigter.
De nødvendige organisatoriske punkter på dagsordenen
skal ikke trække ud, men overstås hurtigt. - Vi satser på
en langt bredere deltagelse af både medlemmer og ikke
medlemmer.

Årsmødet

Vi ønsker at kunne tilbyde et godt oplæg for vores medlemmer. Christian Poll blev nævnt som mulig oplægsholder. (tilføjelse: Desværre er han ikke i landet på datoen,
men vil gerne komme i løbet af oktober og give os et oplæg) Hans foreslog titlen: “Alternativet er et ungt parti,
men er det for de unge?”

Eventuelt.

Intet

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.

Helle & Ib

Alle

