
   Referat af bestyrelsesmøde i Nordsjællands Storkreds 

Dato: 13. august 2018 kl. 19.00 

Sted: Hos Per Hauge, Carlsbergvej 3B, Hillerød 

 
1. Velkommen  

Tilstede: Katarina Ritz, Jens Christian Bay Rasmussen, Lea Herdal, Christa If Jensen, Christopher Molbech, Per 
Hauge, Bina Seff, Peter Vest. 

Afbud:  

Ikke til stede: John Damm Scheuer, Emilie Knudsen, Benny Nielsen 

 
2. Valg af ordstyrer og referent: Katarina  

 
3. Godkendelse af dagsorden 

 
4. Referat fra sidste møde: udsendt pr. mail - se alle referater på hjemmesiden: 

https://nordsjaelland.alternativet.dk/om-os/referater 

5. Nyt fra lokalforeningerne - siden sidst og i pipe line (10 x 3 min) 
 

a. Allerød: Årsmøde - Heidi holder pause fra bestyrelsen. Lea Herdal, forperson, John 
(storkredskontakt). Der kommer et event på gaden.  

b. Fredensborg-Hørsholm: Afholdt Grundlovsmøde m Chr Poll, og udsendt spørgeskema til 
medlemmer nogenlunde samtidigt. Siden da. Sommerferie. Starter op igen ultimo august. 
Prøver at få nogle arbejdsgrupper stablet på benene. 

c. Egedal: Klargør sensommermøde. Workshop/snak om bæredygtighed i hverdagen.  
d. Frederikssund: Bestyrelsen skal holde møde snart. Bestyrelsen er ændret en anelse. De stiller 

op til en Jazz-festival, her repræsenteret af Allon. Frederikssund bakker op. Politik dag 
arrangeres. Måske vil de invitere Theresa Scavenius.  

e. Furesø: Arrangementer på bedding: 11/9 Teatersalen i Farum Kulturhus: Leder af Miljøpunkt 
Amager Claus Knudsen kommer og fortæller om Miljøpunkt Amager og om tilsvarende 
muligheder i Furesø 
25/9 i Værløse Bio: visning af klima-filmen ”I morgen” kl. 18.30 – 20.30, derefter snak om film 
og ”Miljøpunkt Furesø” oppe på reposen til 21.30. Billetpris 25 kr. 
Netværksmøder i Satellitten sidste torsdag i hver måned: første gang 27/9 
13/12: julefrokost - alle er velkomne, hold øje med Facebook :-) 
 
Alternativet arbejder sammen med bl.a. Enhedslisten om at etablere et Miljøpunkt. Et 
Miljøpunkt i Furesø kan være et videnscenter, en netværks-dynamo, et mødested. Et konkret 
sted, hvor alle borgere i Furesø Kommune kan være med til at fremme en bæredygtig udvikling. 
Hvor spørgsmål kan besvares, ideer udvikles, projektgrupper etableres. Hvor der er hjælp og 
inspiration til at finde samarbejdspartnere, finansiering og kompetencer. Hvor projekter og 
borgerinitiativer synliggøres, og netværk bygges. 
Nye formand for Alternativet Furesø: Hanne Juel afløser Susanne Pade, som har lagt en kæmpe 
og flot indsats, men som desværre har for meget at se til. 
 

f. Gribskov: Hyggelig sommerfest med snak. Ellers ferie 

https://nordsjaelland.alternativet.dk/om-os/referater


g. Halsnæs: ikke til stede 
h. Helsingør: Slut juni. Møde om fremtiden. Der kommer måske noget til vegetardagen.  
i. Hillerød: Der er snakket med de radikale om at kommentere på budgettet. Måske arbejde FN’s 

verdensmål ind i budgetforhandlingerne.  
j. Rudersdal: I Rudersdal er vi langt m.h.t Rudersdal folkemøde d.1/9. Vi har 2 workshops, en om 

klima og en om biodiversitet. Både Christian Poll, (politikerpanel) Theresa Scavenius 
(klimaworkshop) og Bina Seff (biodiversitet) deltager. Esben Ingerslev deltager i 
EU-debatmøde. Vi samarbejder også med “Haver til Maver” om en stand. vi  arrangerer 
cykeltur d. 19/8 ud i Rude skov, Vild Skov og til vild have i Trørød. Se FB “et vildere Rudersdal”. 
Der er lavet gode aftaler med Toftevangsskolen om skolehaver i den gamle præstegårdshave i 
Birkerød. D. 5/9 er der arrangeret et møde med Rene Gade om dilemmaer i Å for bestyrelsen. 
Vi holder årsmøde d. 18/9. 

6. Nyt fra forpersonskabet, herunder (10 min)  
● Status på Region H forening - partistøtte fra RV17 - 21/8 kl 17:00 Åbenrå 

○ Der var en kort diskussion af fordelingen af midlerne i mellem storkredsene samt 
fordele og ulemper ved hhv. en regionsforening og samarbejdsaftale. Per og Katarina 
tager dialogen med de andre kredse. HB er inde over. 

● Evaluering af opstillingsmøde/valg af EU-kandidat - intet at bemærke  
● Tanker om årshjul og kommunikation - Møder: 10. 9 , 8. 10, 12. 11, 10. 12 - Katarina og Christa - 

vil gerne lave et årshjul og i stigende grad anvende AlleOS til formidling af arrangementer, både 
POFO, storkreds, og kommuneforeninger. Årshjulet lægges på AlleOS, Facebook m.v. 

7. Nyt fra POFO (10 min) 

+ hvordan bruger vi vores 2 POFO-repræsentanter?  Politisk Forum (pofo) har fået en langt større 
strategisk betydning for politikudviklingen. Det blev besluttet, at Bina og Christa som hidtil inviterer til 
møder i forbindelse med dagsordenen, når den foreligger, og at de inviterer til møder om temaer fra 
valggrundlaget og inviterer de relevante ordførere. Valggrundlaget offentliggøres fredag d.17/8.  

8. Vedtægtsændringer som følge af landsmøde 2018 (30 min) 

Vedtægtsændringer gennemgås - de er markeret i vedlagte, så man kan se hvad der er ændret. Det er vigtigt at 
vi i bestyrelsen har en stærk fælles forståelse for kredsbestyrelsens opgaver og ansvar. 

Kandidatudvalget er et kapitel for sig og løfter en vigtig opgave. Der skal fokus på arbejdet og evalueringen 
heraf. Medlemmer af kandidatudvalget indbydes til næste bestyrelsesmøde og der snakkes fremtid med 
strategi. 

Medlemmerne er: Jørgen Hass, Mette Jeppesen, Susanne Pade, Christa If Jensen, Christopher Molbech, Benny 
Nielsen, Jytte Green, Martin Volmer Pedersen, Per Hauge, Jens Rasmussen 

9. Forretningsorden for bestyrelsen (15 min) 

- herunder beslutningsdygtighed, brug af suppleanter, hvordan sikrer vi kontinuitet 

skubbes til bestyrelsesmøde den 8.10.2018, hvor vi gennemgår forretningsorden mhp. at der ligger et 
gennemarbejdet skriv til den nye bestyrelse. 

10. FT-valgkamp, herunder (30 min) 

- Kandidat-holdet, hvordan støtter vi dem? 
- plakater: bestilling, opbevaring og strategi for ophængning 
- mobilisering af frivillige 
- fælles arrangementer 



- tryk af fælles folder? 
- midler fra storkredsen til valgkamp? 

- udskydes til næste møde, hvor alle interessenter er til stede. Vi inviterer folketingskandidaterne og hele 
kandidatudvalget. 

11. Årsmøde 2018 (inden udgangen af oktober) (10 min) 

Tid/dato og sted. 

Der blev nedsat en gruppe, Katarina, Peter og Jens, der arrangerer årsmødet søndag d.28/10 kl. 13 til 16. Per 
booker salen på byskolen. Indkaldelse skal ud senest d.14/9. 

Det blev besluttet, at årsmøde 2019 afholdes samtidig med valg til HB, POFO, Dialogrådet i marts 2019 

12. Næste møde 
Der er aftalt møder for resten af året: Mandag. d. 13 august. , 10/9 , 8/10, 12/11, 10/12 
OBS! Hver 2. mandag i hver måned. kl 19:00 
 
Derudover årsmøde: 28. oktober  
Internt valgmøde med valg af HB-medlem i foråret 2019: dato fastsættes senere 
 
Der udarbejdes et årshjul og brugen af AlleOS til kommunikation om aktiviteter styrkes. 

13. Eventuelt 

 


