
 

 

 
 

København Storkredsforening Alternativet 
 

Referat virtuelt bestyrelsesmøde  

 

Dag og tid 24. og 25. november 2016 

Sted Virtuelt – på facebook og på mail 

Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine, Kim, Palle, Stine, Poul, Tove 

Fraværende  

Referent Palle 

 

Dagsorden Bestyrelsen har den 22. november modtaget invitation fra Daglig 
Politisk Ledelse og HB til Nytårsstævne den 7. januar 2017 i 
Odense. 
 
Invitationen lyder i sin helhed således: 
 

 

”Kære alle tillidsvalgte i bestyrelserne i storkredse og lokalforeninger 

  
Alternativet nærmer sig sin 3-års-fødselsdag, og der er sket meget i Al-
ternativet i de få år, vi har eksisteret. Vi er vokset – nu til over 11.000 
medlemmer. Et hav af lokalforeninger og 10 storkredse er blomstret op, 
og vi har fået valgt folketingskandidater over hele landet og flere er 
på vej. 
  
Det er uden tvivl godt. Vi kan være stolte af os selv. I kan være stolte 
af jer selv. 
  
Men der er også sket noget med os. Noget, som vi i HB og i daglig po-
litisk ledelse på Christiansborg har behov for at adressere og tale om 
med jer. For i den voksende tilgang, og i al glæden over, at vi bliver 
større og større, oplever vi, at der er opstået en kultur, som ikke er Al-
ternativet. En kultur, hvor fokus er på fejl, på problemer og på at tale 
projektet ned. Og, hvor det forventes, at nogle andre end os selv må 
og skal løse udfordringerne -  i stedet for, at vi alle os ser os selv som 
en del af løsningerne. 
  
Vi har oplevet den sidste tids udfordringer omkring HB, samt en længe-
revarende diskussion, der har liv og energi på de sociale medier, kalder 
på, at vi stopper op. Vi har behov for, set fra vores side, at skabe et 
forpligtende og klart udtalt sammenhold mellem HB, Alternativet på 
Christiansborg og jer som tillidsvalgte i Alternativet. 
  
Ja, vi kan afgjort – både i HB og på Christiansborg – blive endnu 
bedre, men vi mener også, at den måde en del af kritikken i dag udfol-
der sig på, på ingen måder er acceptabel. Det er en kultur og en være-
måde, der skræmmer de gode kræfter væk og skaber en intern organi-
sationskultur, der intet har med det formål som Alternativet i sin tid blev 
skabt på og for. 
  
Kort og godt skal vi have genfundet vores entreprenante, konstruktive, 
opdriftskultur og at politik også er livsglæde. Den kultur, som bar os 
ind på Christiansborg, ind i folks hjerter og har fået så mange, der al-
drig tidligere har været engageret i en politisk bevægelse, til igen at 
fatte håb og melde sig ind. 
  



 

Hvordan vi kommer derhen, får den livgivende energi tilbage, vil vi 
gerne sætte fokus på. 
  
Derfor inviterer vi til et nytårsstævne, der vil handle om den venlige re-
volution internt i Alternativet. 
  
Vi håber, at dette bliver en markering af, at vi ikke alene tager hul på 
et nyt år, men også en ny begyndelse på, hvordan vi er sammen, hvor-
dan vi taler sammen, og hvilken måde vi vil byde hinanden velkommen 
på i Alternativet. Folketingsvalget er formentlig udskudt, men 2017 bli-
ver alligevel et afgørende år, fordi der er kommunalvalg. Vi skal foran-
dre verden, og et stærkt kommunalvalg er vigtigt for, at det kan lykkes. 
  
Nytårsstævnet finder sted lørdag d. 7. januar 2017 kl. 10.30-17.00 på i 
Odense. 
  
Målet er, at vi sammen udvikler en fælles forståelse og et fælles ansvar 
for at skabe en organisation, der er i overensstemmelse med Alternati-
vets sjæl og værdigrundlag. 
  
Spørgsmålene handler om følgende: 

-          Hvordan passer vi på hinanden og bakker dem op, der har 

sagt ja til at løse en opgave, så de ikke brænder ud eller bliver 
demotiverede? 

-          Hvordan skaber vi en intern kultur, der genskaber at Alter-

nativet også fremadrettet er et løsningsorienteret og entrepre-
nant parti? 

-          Hvad er til diskussion, og hvad er ikke til diskussion? 

-          Skabelsen af en kollektiv forståelse af, hvad vi giver liv og 

energi. 

-          Hvordan skaber vi et rum for jer som tillidsvalgte til at tage 

det vigtige hverv på jer, som I fik, da I blev valgt af medlem-
merne? 

-          Hvordan forstår og bruger vi som tillidsvalgte Alternativets 

værdier? Og hvordan undgår vi at bruge dem til at slå hinan-
den i hovedet med? 

-          Hvilke særlige opgaver, ansvar og forpligtelser har tillids-

valgte i Alternativet? 

Programmet er under udarbejdelse, men reserver gerne datoen allerede 
nu. 
 

De praktiske oplysninger kommer, når vi har fundet et sted at mødes. 
Meld gerne ind til Landssekretariatet om du har lyst til at deltage. Det 
kan du gøre på:Alternativet@alternativet.dk. Skriv i emnelinjen: 7. ja-
nuar 
En nærmere indbydelse med flere praktiske informationer kommer ud in-
den for den kommende tid. 
  
Grønne hilsner, 
Uffe Elbæk og Maj Baltzarsen  
 

På vegne af daglig politisk ledelse og Hovedbestyrelsen” 

 

 

 
 

 

Beslutninger I en hurtigt arbejdende samskabende proces blev udarbejdet et 
udkast til et svar.  

mailto:Alternativet@alternativet.dk


 

Udkastet tager udgangspunkt i en konstatering af at invitationen 
ikke adresserer vores og andres bekymringer efter HB forperson-
skabets opfordring af 15.11.16 (Se referat af eks.bestyrelsesmøde 
16-11-2016) eller refererer til vore forslag. Udkastet er i sin ende-
lige udformning et udtryk for både vor alvorlige bekymring og en 
gentagelse af vort tilbud om at hjælpe, hvis det ønskes. 
 
Udkastet lyder således: 
 

”Kære Maj og Uffe 
 
Den 15.11.2016 udsendte forpersonskabet i HB – Maj, Brian og 
Gitte - en opfordring til samtlige storkredses forpersoner. I hen-
vendelsen stod der blandt andet: 
 
”Vi har i dag foretaget en afstemning i hovedbestyrelsen. 6 med-
lemmer af hovedbestyrelsen har afgivet deres stemme, hvoraf 
alle stemte for, at Maj fortsætter som forperson frem til næste 
landsmøde i maj 2017. På det tilsvarende spørgsmål om næstfor-
personerne stemte alle for, at Brian og Gitte fortsætter på disse 
poster frem til næste landsmøde i maj 2017. 
Nu vil vi så gerne, at I taler med jeres bestyrelse om, hvorvidt I, 
som samlet bestyrelse, bakker op om, at den nuværende Hovedbe-
styrelse.  
Årsagen til, at det er storkredsbestyrelserne vi søger en tilkende-
givelse fra, er for at respektere det organisatoriske niveau, som 
er indskrevet i vedtægterne ift. indkaldelse af ekstraordinært 
landsmøde.” 
 
Bestyrelsen for storkreds København behandlede denne opfordring 
på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16.11.2016 og skrev 
samme dag følgende svar: 

”Vi har ikke tænkt os at svare på dette spørgsmål som storkredsbe-
styrelse. For vi ønsker ikke at blive taget til indtægt for, hvad vores 
3.700 medlemmer må mene om eller have af tillid til jer. De fleste af 
dem har ingen eller kun lidt kendskab til den diskussion om HB’s 
virke, som er vokset frem de seneste par uger. Vi har intet grundlag 
for at vurdere, om der er tillid eller det modsatte blandt medlem-
merne.” 

I samme svar anbefalede storkredsbestyrelsen, at HB åbent og op-
rigtigt redegjorde for de centrale hændelser i den aktuelle konflikt, 
samt at der blev fremlagt en køreplan frem til landsmødet 2017, 
som kunne danne grundlag for en nødvendig debat om, hvilken rolle 
HB skal spille fremover, og om hvordan den skal organiseres og sam-
mensættes.  

I stedet for at følge denne opfordring har HB og daglig politisk le-
delse valgt at invitere alle tillidsvalgte i bestyrelser og storkredse til 
nytårsstævne i Odense den 7. januar. 

I Københavns Storkreds er vi altid glade for at få mulighed for at mø-
des med det øvrige lands alternativister, så vi kan frydes over den 
fælles sag og føle os bestyrket i troen på vores projekts nødvendig-
hed for Danmark og Verden. At få lejlighed til at bekræfte over for 

https://dialog.alternativet.dk/uploads/default/original/2X/5/5d48637083282e166d09eb2f5a60c5fd1811ea80.pdf
https://dialog.alternativet.dk/uploads/default/original/2X/5/5d48637083282e166d09eb2f5a60c5fd1811ea80.pdf


 

hinanden, at flere ved mere, og vide at udsagnet bliver taget seriøst 
af alle i bevægelsen  - fra øverste ledelse til nyeste medlem. 

Desværre frygter vi, at nytårsstævnet vil bidrage til det modsatte: At 
daglig politisk ledelse og HB inviterer til et så stort arrangement før 
der er landet en løsning i den aktuelle konflikt ligner desværre mere 
et klassisk og gammelpolitisk forsøg på at vinde en dagsorden til-
bage fremfor en åben tilkendegivelse af, at der bliver lyttet til den 
bekymring, der er vokset frem blandt medlemmer og frivillige i parti-
ets bagland i den seneste tid. 

Mange af de godt 8.000 medlemmer, som er kommet til under og 
efter valgkampen, har valgt Alternativet ud fra et håb om, at her var 
bevægelsen, som faktisk kunne og ville skabe ny politisk kultur. En 
bevægelse, hvor man var sig bevidst om, at uenighed og kritik ikke 
går væk og ikke bliver til fælles læring, hvis man ikke forholder sig 
nysgerrigt og konkret til den. Og at det at være valgt til en tillidspost 
og varetage den godt kræver ydmyghed - herunder evnen til at 
håndtere uenighed og kritik uden at det bliver til tillidsafstemninger 
og 'enten er du med os eller også er du i mod os'. 

Storkreds Københavns bestyrelse savner, at HB udviser denne yd-
myghed over for de mange medlemmer, som helt legitimt sætter 
spørgsmålstegn ved HB’s måde at agere på i forskellige sager. Vi 
savner også HB’s og daglig politisk ledelses forståelse for, at Alter-
nativet i dag består af 10.500 medlemmer og derfor er en helt an-
den organisation end for blot et år siden. At det er en medlemsorga-
nisation baseret på åbenhed, transparens og i konstant bevægelse 
og ikke et opstartsprojekt, som kan styres med en kommunikations-
plan med fastsatte mål og milepæle. 

Som den største kreds i Danmark føler vi os forpligtet til at bidrage 
med konstruktive løsninger og bud på de problemer, der uundgåeligt 
vil opstå, når så mange dedikerede mennesker og idéer mødes. Der-
for gentager vi gerne forrige mails tilbud til HB: ”Har I brug for 
hjælp, så ræk ud. Vi er her.” 

De kærligste og grønneste hilsner 

Bestyrelsen, Københavns Storkreds” 

Under den efterfølgende virtuelle drøftelse kunne vi konstatere, at 
det ikke var muligt at nå til enighed om et svar. 
  
Et flertal bestående af Jens. Julie, Katinka, Kim, Palle og Tove 
godkender udkastet som bestyrelsens reaktion op invitationen. 
 
Et mindretal bestående af Kathrine, Stine og Poul kan ikke god-
kende udkastet. 
 
Beslutning 
Med stemmerne 5 for og 2 imod (suppleanterne stemmer ikke men 
Tove går ind for udkastet og Poul imod) godkendes udkastet med 
bemærkning at svaret skal referere (fremhævet her) uenigheden. 
 
Bestyrelsens svar lyder således: 



 

 

 

” Kære Hovedbestyrelse og Daglig Politisk Ledelse 
  
Den 15.11.2016 udsendte forpersonskabet i HB – Maj, Brian og Gitte 
- en opfordring til samtlige storkredses forpersoner. I henvendelsen 
stod der blandt andet: 
  
”Vi har i dag foretaget en afstemning i hovedbestyrelsen. 6 medlem-
mer af hovedbestyrelsen har afgivet deres stemme, hvoraf alle 
stemte for, at Maj fortsætter som forperson frem til næste lands-
møde i maj 2017. På det tilsvarende spørgsmål om næstforperso-
nerne stemte alle for, at Brian og Gitte fortsætter på disse poster 
frem til næste landsmøde i maj 2017. 
Nu vil vi så gerne, at I taler med jeres bestyrelse om, hvorvidt I, som 
samlet bestyrelse, bakker op om, at den nuværende Hovedbesty-
relse.  
Årsagen til, at det er storkredsbestyrelserne vi søger en tilkendegi-
velse fra, er for at respektere det organisatoriske niveau, som er ind-
skrevet i vedtægterne ift. indkaldelse af ekstraordinært landsmøde.” 
  
Bestyrelsen for storkreds København behandlede denne opfordring 
på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16.11.2016 og skrev 
samme dag følgende svar: 

”Vi har ikke tænkt os at svare på dette spørgsmål som storkredsbe-
styrelse. For vi ønsker ikke at blive taget til indtægt for, hvad vores 
3.700 medlemmer må mene om eller have af tillid til jer. De fleste af 
dem har ingen eller kun lidt kendskab til den diskussion om HB’s 
virke, som er vokset frem de seneste par uger. Vi har intet grundlag 
for at vurdere, om der er tillid eller det modsatte blandt medlem-
merne.” 

I samme svar anbefalede storkredsbestyrelsen, at HB åbent og op-
rigtigt redegjorde for de centrale hændelser i den aktuelle konflikt, 
samt at der blev fremlagt en køreplan frem til landsmødet 2017, 
som kunne danne grundlag for en nødvendig debat om, hvilken rolle 
HB skal spille fremover, og om hvordan den skal organiseres og sam-
mensættes.  

I stedet for at følge denne opfordring har HB og daglig politisk le-
delse valgt at invitere alle tillidsvalgte i bestyrelser og storkredse til 
nytårsstævne i Odense den 7. januar. 

I Københavns Storkreds er vi altid glade for at få mulighed for at mø-
des med det øvrige lands alternativister, så vi kan frydes over den 
fælles sag og føle os bestyrket i troen på vores projekts nødvendig-
hed for Danmark og Verden. At få lejlighed til at bekræfte over for 
hinanden, at flere ved mere, og vide at udsagnet bliver taget seriøst 
af alle i bevægelsen  - fra øverste ledelse til nyeste medlem. 

Et flertal i kredsbestyrelsen – 5 ud af 7 medlemmer og 1 ud af 2 
suppleanter - frygter desværre, at nytårsstævnet vil bidrage til det 



 

modsatte: At daglig politisk ledelse og HB inviterer til et så stort ar-
rangement før der er landet en løsning i den aktuelle konflikt ligner 
desværre mere et klassisk og gammelpolitisk forsøg på at vinde en 
dagsorden tilbage fremfor en åben tilkendegivelse af, at der bliver 
lyttet til den bekymring, der er vokset frem blandt medlemmer og 
frivillige i partiets bagland i den seneste tid. 

Mange af de godt 8.000 medlemmer, som er kommet til under og 
efter valgkampen, har valgt Alternativet ud fra et håb om, at her var 
bevægelsen, som faktisk kunne og ville skabe ny politisk kultur. En 
bevægelse, hvor man var sig bevidst om, at uenighed og kritik ikke 
går væk og ikke bliver til fælles læring, hvis man ikke forholder sig 
nysgerrigt og konkret til den. Og at det at være valgt til en tillidspost 
og varetage den godt kræver ydmyghed - herunder evnen til at 
håndtere uenighed og kritik uden at det bliver til tillidsafstemninger 
og 'enten er du med os eller også er du imod os'. 

Flertallet i Storkreds Københavns bestyrelse savner, at HB udviser 
denne ydmyghed over for de mange medlemmer, som helt legitimt 
sætter spørgsmålstegn ved HB’s måde at agere på i forskellige sa-
ger. Vi savner også HB’s og daglig politisk ledelses forståelse for, at 
Alternativet i dag består af 10.500 medlemmer og derfor er en helt 
anden organisation end for blot et år siden. At det er en medlemsor-
ganisation baseret på åbenhed, transparens og i konstant bevæ-
gelse og ikke et opstartsprojekt, som kan styres med en kommunika-
tionsplan med fastsatte mål og milepæle. 

Som den største kreds i Danmark føler vi os forpligtet til at bidrage 
med konstruktive løsninger og bud på de problemer, der uundgåeligt 
vil opstå, når så mange dedikerede mennesker og idéer mødes. Der-
for gentager vi gerne forrige mails tilbud til HB: ”Har I brug for 
hjælp, så ræk ud. Vi er her.” Og vi er der naturligvis også både ved 
halvårsmødet, den 7. januar og ved alle andre arrangementer, hvor 
Alternativets ve og vel er på dagsordenen. 

De kærligste og grønneste hilsner 

Bestyrelsen, Københavns Storkreds” 

fra: Palle Skov<palle.skov@alternativet.dk> 

til: Maj Baltzarsen <maj.baltzarsen@alternativet.dk> 
 

cc: Storkreds Bestyrelser <storkreds.bestyrelser@alternativet.dk>, 
lokalforeninger@alternativet.dk, 
Medlemmer af Folketinget <mf@alternativet.dk>, 
Politisk Ledelse <pl@alternativet.dk>, 
Hovedbestyrelsen <hb@alternativet.dk>, 
Mikkel Nørskov Kjær <Mikkel.Kjaer@ft.dk>, 
Magnus Harald Haslebo <Magnus.Haslebo@ft.dk>, 
Cristine Gliese <cristine.gliese@alternativet.dk>, 
Nis Benn <nis.benn@alternativet.dk> 
 

dato: 25. november 2016 kl. 10.01 
 

 


