
Alternativet Halsnæs  
Bestyrelsesmøde 14 maj 2020 kl. 19:00 - 21:00 

fredag den 15. maj 2020 

Referat 
Online møde 

Punkt Tekst Ansvarlig

Mødeleder: 
Referent:

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

Bestyrelsesarbej-
det

Hvordan ser vi på situationen? - Fremtidigt indhold i ar-
bejdet - møder, struktur, roller osv. ? 
KV21 nærmer sig, og spørgsmålet om foreningens mulig-
heder i den retning presser sig på. Hvem er evt. kandida-
ter? 
Vi er pt. 30 medlemmer i alt.  

Helles oplæg er at satse på storkredsen.  
Kommunikationsgruppe i storkredsen enig om at samle 
kræfterne i nordsjælland. .. fordele opgaver m.m.  
En frivilliggruppe skal finde emner vi skal fokusere på. 
Der kommer noget d.16 maj fra gruppen om fokuspunkter. 
Vi er alle i arbejdstøjet også parate. 
Kandidatsnak om mulighederne ved det kommende kom-
munevalg. Mariane overvejer at stille op, hvilket bestyrel-
sen bakker op om. Hun efterlyser bl.a. politiske fokus-
punkter i Halsnæs. Vi må arbejde på KV 21 planen i sin 
helhed. 
Næste bestyrelsesmøde, vil vi have fokus på det kommen-
de valg, og vi opfordres alle til at finde emner til valgpro-
grammet.

Økonomi Status. Der ikke har været nogen bevægelser. Mariane

Storkredsen Nyt fra storkredsen 
To digitale møder har været afholdt. Bina er ny forperson. 
Satser på et Årsmøde i august. (foreslået også som online) 
Bina og Christa er valgt til POFO. 
Kommunikationsgruppen i storkredsen har til opgave at 
samle kræfterne i Nordsjælland. Dette synes at være fint i 
tråd med vores ide om at være mere fokuseret på samarbe-
jdet om politikken i Nordsjælland, som også derved kom-
mer til at være givende for vores lokalpolitik.

Nanna



Regionen Nyt fra regionen 
Mariane oplyser at Qasam har været meget aktiv i forbin-
delse med aftalen om ikke at forringe lokalbanens køre-
planer. 
Vi kunne ønske os et tættere samarbejde med Qasam om-
kring regionsarbejdet. - At han deltog oftere på vores bes-
tyrelsesmøder.

Mariane

Ekstraordinært 
årsmøde?

Vi har, p.g.a. Corona-krisen, endnu ikke afholdt det ellers 
aftalte, ekstraordinære årsmøde, hvor vi ønskede at om-
lægge datoen for årsmødet til marts måned… Vi vil nu 
afvente vores ordinære årsmøde, hvor vi vil fremkomme 
med forslaget, og lægge beslutningen der.

KV21 Planlægning og tilrettelæggelse af valgprogram 
Emnet blev berørt i generelle vendinger, og vi vil løbende 
bearbejde såvel lokale politiske emner som struktur og 
metoder i valgkampen. 
Der var dog en udtalt enighed om at vi denne gang ikke vil 
betjene os af plakater, men i stedet gøre et “nummer” ud af 
det i forhold til miljøet

Grøn omstilling 
Halsnæs

Der var ikke stor interesse for deltagelse på mødet denne 
gang. - Vi vurderede at mødet, som kun må have 10 delta-
gere ville være for “småt”, men Mariane vil forhøre sig 
nærmere om mødets målsætning. - Vores deltagelse i det 
fremtidige samarbejde med “Grøn Omstilling Halsnæs” vil 
vi diskutere senere.

Politik-snak Åben dialog. 

I dette (ikke organisatoriske) punkt er meningen at vi lø-
bende holder hinanden orienteret om hvad der sker i by-
råd og i den politiske verden her i Halsnæs m.m. 


