
Alternativet Halsnæs  
Bestyrelsesmøde 30 september 2020 kl. 18:30 - 21:00 

torsdag den 1. oktober 2020 
Referat 

Punkt Tekst An-
svarlig

Mødeleder: 
Referent:

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

Storkredsen Nyt fra storkredsen 
Nanna gav referat fra d.3.9.  
Det er svært at finde aspiranter til KV21.  
Der afholdes et møde d.20.10 om kommunalvalget.  
Vi havde på det tidspunkt 26 medlemmer i Halsnæs.  
Storkredsbestyrelsen arbejder på at lave en fortælling om 
hvad der er vigtigt i Nordsjælland, så vi bedre kan arbejde 
sammen - lave fælles arrangementer/invitere hinanden med til 
arrangementer og bakke hinanden op. Mette Jeppesen fra Fre-
densborg ønsker et samarbejde med os om et arrangement i/
om økolandsbyen, hvilket vi meget gerne er med i. 
Christa har oprettet en Facebook-gruppe om jobsøgende. 
Michael Mc Donald blev valgt som repræsentant i HB 

Nanna

KV 21 Nyt vedr. KV21 
Mariane skal til møde med spidskandidaterne SF og Ø vedr. 
valgforbund. Vi kunne godt tænke os at RV kom med i valg-
forbundet.

Økonomi Vi har 11375 kr. på kontoen, så vi har god mulighed for at 
holde nogle arrangementer. For at få nogle gode ideer vil vi 
søge inspiration hos andre kredse i et opslag på dialog med 
link til Facebook. Nanna laver et udkast og sender det ud re-
sten af bestyrelsen, som hver især tilføjer og returnerer med 
“svar alle”.

Maria-
ne

Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig: 
Helle blev forperson, Nanna næstforperson og Mariane kasse-
rer.



Planlægning af 
mødedatoer

Vi mødes 1.onsdag i hver måned, næste gang d.4.november 
hos Ib og Helle på Hvenebakken 1B i  Hundested kl 
18.30-19.30.  
D. 2.12. Hos Mariane på Tværvej 4 Hundested.  
I december vil vi  holde julearrangement og Mariane inviterer 
Josephine til at holde et oplæg.

Eventuelt Vi vil lave et åbent brev til kommunen der stiller spørgsmål til 
den vedtagelse at budgettet, der er vedtaget i dag. Vi vil spør-
ge til i hvor høj grad høringsspørgsmålene har været behand-
let, da en ordentlig behandling synes praktisk umulig i be-
tragtning at den korte tid der har været til det.  
Hvor er borgerindragelsen? 
Mariane laver et udkast og sender til os andre.

Politik-snak Åben dialog. 
Inkl. snak om det netop afsluttede landsmøde. 

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. 


