
Årsberetning 2020 (kort fortalt) 

Helle Foder 

Det forløbne år startede rigtig godt op med flere nye bestyrelsesmedlemmer og gode intensioner 
om flere aktiviteter. Efter nytår fulgte valg af politisk leder, - som bekendt med stor turbulens til 
følge. Bl.a. betød det at flere bestyrelsesmedlemmer udmeldte sig af partiet. (Benny Nielsen, 
Isabella Lønne og Sylvester Blondin.)

Siden fulgte Covid-19 krisen. - Så det har været en meget specielt år.

Der har dog været forskellige aktiviteter, også under krisen. - Bestyrelsen tog også online møder i 
brug.


Her følger en oversigt over bestyrelsens samlede aktiviteter.  

Der har der været afholdt ét bestyrelsesmøde én gang om måneden.

Som bestyrelsens medlem i storkredsens bestyrelse, er Nanna valgt.


Demokratiet har Å længe ønsket at arbejde videre med. Der har været et PoLa, nedsat af 
storkredsen, hvor Helle & Ib har deltaget månedligt.


7/10 Strategimøde iværksat af storkredsen om fokuspunkter og mærkesager i Frivilligcentret, 
Hillerød.


9/10 Ekstraordinært årsmøde i storkredsen


“Grøn omstilling Halsnæs” har afholdt møder hos Karl E. Marianne har deltaget


12/12 Møde i sparekassen ang. bankskifte


17/12 Julekomsammen i Paraplyen. Christian Poll holdt oplæg om “metamoderniteten” jvf. Lene 
Andersens bog af samme navn.

Hans læste et juleeventyr. Dertil Gløgg og æbleskiver, - og det var godt besøgt.


11/1 Nytårskur i storkredsen - (Oplæg til valg af politisk leder.)


23/1 Kulturhuset i Helsinge om “Kongernes Nordsjælland” (Benny og Ib deltager)


29/1 Roadshow med kandidaterne til posten som politisk leder (Christiansborg)


1/2 Valg af politisk leder i Amager Bio.


3/2 Oplæg v. professor Katarina Juselius og Rasmus Nordqvist om ØKONOMIEN OG 
VIRKELIGHEDEN - TALLENE, NATUREN OG MENNESKET


3/3 Møde med nyvalgt politisk leder, Josephine Fock i Hillerød


4.3 Møde i Hundested vedr. boliger på Nordmolen. (Bestyrelsen lavede en pressemeddelelse om 
vores holdning til Nordmole-byggeriet.) Her deltog bestyrelsen samlet.


i marts måned aflyses en række arrangementer, både lokalt, regionalt og på landsbasis pga. 
Covid-19. - Herunder også vores planlagte ekstraordinære årsmøde.


27/4 - Storkredsens v. Bina, Onlinemøde: “Den grønne bundlinie”


6/5  - Storkredsens v. Bina Onlinemøde: “Den sociale bundlinie”


12/5 - Storkredsens v. Bina Onlinemøde: “Den økonomiske bundlinie”



