
Alternativet Halsnæs  
Bestyrelsesmøde 25 juni 2020 kl. 19:00 - 21:00 

tirsdag den 23. juni 2020 
Referat 

Punkt Tekst Ansvar-
lig

Mødeleder: 
Referent:

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

Storkredsen Nyt fra storkredsen (KV 21) 
Christa deltager i et arbejdsgruppe, bl.a. sammen med Jose-
phine Fock om at skabe en ny fortælling om vores politiske 
projekt. Heri har frihed en fremtrædende betydning. 

Nanna refererede fra sidste møde i storkredsen, hvor der bl.a. 
blev lavet et årshjul med mødedatoer for resten af året. I lo-
kalkredsen har vi haft et fokus på KV21, og arbejdet vil i 
valgperioden i store træk blive lagt i storkredsens regi. Derfor 
vil vi gerne samordne storkredsens datoer med vores lokal 
mødedatoer.

Nanna

KV 21 Fokuspunkter og kandidater til KV 21 
Vi havde en snak om vores sprogbrug, når vi fremlægger 
vores politiske mål og projekter i lokalområdet, og er enige 
om at vi skal passe på sproget ikke bliver for “blomstrende” 
med mange fremmedord på det rent visionære plan. Vi skal 
også kunne fremvise processer med bund i “virkeligheden”. 
Det er her vigtigt at vores personlige tilgang er styret af vores 
egen fortælling om - og tilgang i processen. 
De vigtigste pejlemærker for os er fortsat de Alternative vær-
dier, som ikke mindst skal være fremme i fortællingen.  

Mariane er endnu uafklaret i forhold til om hun ønsker at 
kandidere, men vil deltage i storkredsens kandidatforbere-
delse 

Vi læser alle oplægget fra Thy til næste møde... samtidig skal 
vi finde vores egne fokuspunkter. 
Vi talte om borgerting og politisk relaterede borgermøder. Se 
evt. borgersamling.dk, som modsvar til borgermøder. (Kan 
ses som et forsøg på opgør mod de mere sædvanligt arrange-
rede borgermøder af det siddende byråd, hvor det mere er en 
høring end et egentligt betydningsfuldt møde hvor borgerne er 
med i beslutningerne.

Økonomi Status … Ingen bemærkninger - ingen bevægelser. Mariane

http://borgersamling.dk


Nordmolen Opdatering 
Timo indkaldte til et møde hvor havnen desværre ikke deltog, 
da Peter Thomsen meldte afbud i sidste øjeblik. Mariane 
Lunden Jacobsen og Nanna Høyrup Andersen deltog for Al-
ternativet Halsnæs. 
1480 underskrifter afleveret til borgmesteren om nej til boli-
ger på nordmolen. 
Udfordringen er at få en god og fremtidssikret udvikling af 
havnen og byen. 
Planen er at være anerkendende og gå i dialog.

Mariane

Hunderevet Opdatering  
Der arbejdes på sagen... der skrives muligvis en artikel. -sav-
ner endnu eksakt viden..

Årsmøder Dato for årsmødet i Halsnæs - 9/9. kl 19-21 - Bestyrelsen 
mødes kl. 18:30. 
Kredsens årsmøde er d. 29/8 
Næste bestyrelsesmøde. 26/8.. 18:30-21:00

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. 


