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Referat af opstillingsmøde i Alternativet i Københavns Omegns Storkreds  

den 30/3 2019 kl. 15 

 

Forperson Thomas Møller bød velkommen til opstillingsmødet.  Ved mødets start 

var der 36 stemmeberettiget deltagere 

1.  Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Eddy Madsen, som vælges uden modkandidat. Eddy erklærer 

mødet for rettidigt indkaldt.  

2. Valg af referent og stemmetællere 

Ken Petersson er foreslået af bestyrelsen og bliver valgt som referent 

Sikandar, Jesper og Heidi bliver valgt som stemmetællere 

Eddy gennemgik proceduren og stemmereglerne. 
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Det blev tilkendegivet at 2 af deltagerne på opstillingsmødet ikke ønskede at blive 

fotograferet, samt at de ikke ønskede at blive omtalt på sociale medier. 

3.  Valg af ét medlem til Dialogrådet 

•  Hvad er Dialogrådet? 

Eddy gennemgik formålet med Dialogrådet. 

Peter fra Lyngby, havde et spørgsmål om Dialogrådets arbejde:  Havde de været    

involveret i den øjeblikkelige uro i Hovedbestyrelsen? 

Jesper Callesen fortalte om forskellige former for arbejde i Dialogrådet, hvor rådet 

helst skal komme ind tidligst muligt. Men også i igangværende konflikter, kan 

Dialogrådet forsøge at mægle og bilægge eventuelle stridigheder. 

Hovedbestyrelsen har brugt Dialogrådet i flere omgange. 

 

Præsentation af kandidaten indstillet af bestyrelsen. 

Der var ingen indstillinger fra bestyrelsen, men Ulla Sandbæk har tilmeldt sig efter 

opstillingsfristen, så Eddy spørger om der er andre i salen som ønsker at opstille. 

Det er ikke tilfældet, Ulla er eneste opstillede kandidat. 

 

Ulla Sandbæk præsenterer sig selv og sit formål med opstillingen til Dialogrådet. 

Hun brugte ikke mindst sin fortid og erfaring som sognepræst, som et godt trinbræt 

til arbejdet i dialogrådet. Hun vil gerne give noget tilbage til Alternativet. 

 

 Valg af kandidaten 

Da der kun var en kandidat, vil 50% afstemning være nok. 

Ved tælling af stemmer, var der kun 1 blank og 35 havde stemt på Ulla. 

Ulla Sandbæk er valgt som medlem af Dialogrådet. 

 

4. Valg af to medlemmer til Politisk Forum 
 

 Hvad er Politisk Forum (PoFo), hvilke opgaver varetager PoFo 

Ken Petersson gennemgik arbejdet i Politisk Forum 

 

 Præsentation af kandidater til PoFo og eventuel speeddating 

 

John Gade præsenterede sig og sine mærkesager, ikke mindst trafik er et stort 

interessefelt. Han har også forsøgt at etablere et trafikpolitisk forum. 

EU er et andet af Johns interesseområder og vil gerne have udbygget forslaget  
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fra European Spring. CO2 skat er også et emne som John brænder for. 

Kvalificering af udspil er et af de helt store emner. 

Spørgsmål fra Jesper, hvor har du din politiske erfaring fra? 

John er tidligere menigt medlem af SF og deltaget i debatten via korrespondance 

med diverse politikere. Har også været aktiv hos Cyklistforbundet. 

Præsentation Christine spurgte om han havde savnet et sted, at gå hen med sine 

politiske henvendelser. 

Det har John, han har forsøgt med tilskrivning til politikerne, han har også forsøgt 

at komme ind i SFs trafikpolitisk gruppe, han har derfor meldt sig ind i Alternativet. 

 

Christine Madsen præsenterede sig og fortalte om sit arbejde i bestyrelsen og ikke 

mindst det at komme til at debattere politik er en stor interesse. At lave 

politikudvikling er det, som er vigtigt. POFO-repræsentanterne har som opgaven at 

sørge for at politik debatteres ude i storkredsen. Flere ved mere er vigtigt. 

Christine har også tilskrevet politikerne på Christiansborg, især i forbindelse med 

Ghettopakken. Hvor en hel del af pengene kommer fra Landsbyggefonden. 

Hvilke områder synes du er spændende blev Christine spurgt fra salen. 

Socialpolitikken er noget af det vigtigste, masser af boligpolitik er også socialpolitik. 

Mener du at arbejdsledige og bistandsklienter skal straffes for at være ledige. 

Nej, det mener jeg ikke. Handicap politik er også et stort interesseområde for 

Christine. 

 

Ken Petersson præsenterede sig og gennemgik sine mærkesager, klima, sundhed 

og trafik. Samt vigtigheden af at POFOs repræsentanter havde et bagland til deres 

debatter i POFO. 

Ken fik spørgsmål om lokale debatter, borgerløn og sundhedsreform. 

 

Der blev herefter foretaget en 50% afstemning, hvor alle tre kandidater fik mere 

end 50% opbakning. 

 

 Valg af 2 medlemmer 
Der er 35 stemmeberettiget i salen. 
De opstillede fik følgende stemmetal: 
John fik 7 
Christine fik 15  
Ken fik 13 
Christine Madsen og Ken Petersson er valgt som medlemmer af Politisk Forum 
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5. Valg af ét medlem og én suppleant til Alternativets Hovedbestyrelse (HB) 

 

•  Hvordan er HB’s nye opbygning, og hvordan vælges HB? 

Eddy gennemgik de nye vedtægter, hvorefter der skal vælges 1 HB delegeret og 1 

HB delegeret suppleant. 

Jesper Callesen gennemgik arbejdet i Hovedbestyrelsen, og den udvikling som er 

gennemgået. Hovedbestyrelsen består af 10 storkredsdelegerede, 6 medlemmer 

valgt af landsmødet samt en forperson, også valgt af landsmødet. 

Hvilket mandat HB besidder er konstant udfordret i spændingsfeltet mellem POFO 

og folketingsgruppen. HB er konstant i en etableringsfase, og har brugt mange 

kræfter i forbindelse med valgene. 

 

•  Præsentation af kandidater til HB og evt. speeddating. 

 

Malene Grindsted præsenterede sig selv og hvad hun har arbejdet med gennem 

årene, bl.a. aktiv i skolebestyrelsesarbejde og arbejdet i Gladsaxe lokalforening, 

hvor hun er forperson. Et arbejdsliv som sygeplejerske har givet indtryk af den 

verden hun lever i. Den manglende tillid til borgerne og personalet, som samfundet 

leverer, er et stort drive for at gøre tingene anderledes. 

Det undervisende og dannende er nu baggrund for Malenes arbejde, hvor hun 

arbejder på SoSu skolen på Vestegnen. 

Sammenhængen mellem det lokale og det centrale er vigtigt for Malene. 

Ulla spurgte ind til hvad Malene manglede at sige. 

Gennemsigtigheden i udmeldinger med argumenter for hvorfor HB har handlet 

som de har, med dialog som redskab. 

 

Thomas Møller præsenterede sig og fortalte om sit arbejde og arbejdet i flere 

bestyrelser, både indenfor Alternativet og udenfor, hvor han er engageret i mange 

bestyrelser. Han har omlagt sit liv og lagt det i grønne rammer. 

Hvad vil være dine opgaver i hovedbestyrelsen? 

Thomas vil hjælpe til der hvor det er nødvendigt. 

Hvad kan du lide at få gennemført? 

Grønne omstilling, sociale område er store interesse områder, Ghettoplanen er et 

område, hvor Thomas har følt stor indikation. 

Hvor lever du op til Alternativets værdi MOD? 

Thomas syntes at det er vigtigt at arbejde i organisationen og bare det at stille op til 

valg kræver mod. 

Hvordan vil du håndtere sådan en situation som den, der lige har været i HB? 

Jeg syntes der mangler åbenhed i processen. 
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Har du ideer til hvordan kommunikationen forbedres mellem HB og Storkredsene? 

Thomas mener at bare det, at der er delegerede til stede ved HB møderne vil 

afhjælpe den situation. 

 

Der gennemføres en tillidsafstemning, begge kandidater fik mere end 50% 

 

•  Valg af 1 medlem og 1 suppleant i en valghandling. 

Malene fik 28 stemmer 

Thomas fik 9 stemmer 

Da der var afgivet 2 stemmer af personer som havde forladt mødet, var der samlet 

afgivet 37 stemmer. 

Malene Grindsted er valgt som delegeret til Hovedbestyrelsen, Thomas Møller er 

valgt som personlig suppleant. 

 

6. Kønskvotering af folketingskandidater, efter krav fra Hovedbestyrelsen. 

Eddy gennemgik historien for hvorfor det nu er nødvendigt at foretage en 

kønskvoteringsafstemning, selvom det på tidligere opstillingsmøder er besluttet 

anderledes. 

Bestyrelsen har besluttet at foretage en afstemning, mellem de 2 opstillede 

kvindelige kandidater, således at den som får flest stemmer, vil rykke op på listen 

og indtage plads nummer 2. Kandidaterne er stadig sideordnet opstillet og 

afstemninger gælder alene placeringen på stemmesedlen. 

 

Sofie Groth præsenterede sig og gennemgik sine mærkesager under overskriften 

”der er også Alternativet”. 

Børns vilkår og klimaet er super vigtigt for Sofie, som har samlet et stort 

kampagneteam bag sig, med mange unge mennesker. Valgkamp og paneldebatter 

er energigivende, og kampen skal stå på hvert eneste gadehjørne. 

 

John spurgte og hvilke 2 lovforslag Sofie ville stille. 

Sofie vil fjerne test fra folkeskolen og sætte skolerne mere fri, vi skal prioritere 

vores børn, flere voksne i børneinstitutionerne kan afhjælpe på børns mistrivsel. 

Hvorfor har du valgt at stille op i storkreds omegnen når du bor i København? 

Sofie har valgt det i forbindelse med at hun arbejdede i Omegnen. 

Hvordan har din vej været i Alternativet? 

Jeg har været frivillig på flere projekter helt fra starten, på Folkemødet og i Nepal 

hvor jeg har været med til at starte vores søsterparti op. 

Hvad skal vi gøre ved vores børn, bliver de ikke mere bange for klimakrisen? 



Opstillingsmøde Alternativet Københavns Omegn Storkreds, den 30/3/2019 Side 6 af 7 
 
 
 

Vi skal formidle det som handling og tage dem med i vores overvejelser, det starter 

i dialogen. 
 
Marianne Victor Hansen Præsenterede sig og gennemgik sine mærkesager. Hun 
understregede at lokalforeningerne har et stort ansvar for at valgkampen bliver en 
fest. 
Marianne har været valgt siden folkeskolen hvor hun var elevrepræsentant, helt til 
nu. Hun arbejder nu i Alternativets sekretariat, hvor hun arbejder med det 
afrikanske projekt. Den grønne og den sociale dagsorden hænger uløseligt 
sammen. Uligheden er alt for stor. Formidlingen af politikken på gaden er 
spændende og sjovt, billigere offentlig transport. Jeg er forankret i Lyngby og 
mener det er vigtigt at have bagland i lokalmiljøet. 
 
John spurgte hvilke to lovforslag vil du stille: 
Marianne vil fremsætte forslaget om klimalov og uddannelsesområdet, hvor 
adgangen til uddannelse og praktikpladser er et kæmpe problem. 
Hvad vil du gerne have på det kommunale område. 
Skatteloftet er helt forkert, kommunerne bør frit sættes endnu mere. 
Hvor skal vi fra Alternativet hente vores stemmer? 
Vi 8 kandidater kan noget forskelligt og det er vigtigt at vi samle det vi kan hver 
især, så det samlede bliver større og så skal vi undlade at lave så mange forbud. 
 
• Der stemmes mellem kandidaterne, der afgives 37 stemmer. 
Sofie fik 11 stemmer 
Marianne fik 26 stemmer 
 
Herefter rykker Marianne op som nr. 2 på stemmesedlen, således at de 2 øverste 
pladser på listen nu er besat af kandidater af forskelligt køn, som krævet af 
Hovedbestyrelsen. 
 
Københavns Omegns Storkreds anvender fortsat ikke spidskandidater. 

 
Rækkefølgen på den prioriterede sideordnede opstillingsliste er herefter: 
Sikandar Siddique 
Marianne Victor Hansen 
Qasam Nazir Ahmad 
Ken Patrick Petersson 
Sofie Groth 
Anders Stjernholm 
Kim Christiansen 
Thomas Anker 
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Referatet er godkendt 
 
 
 

_____________________ 
  Dirigent Eddy Madsen 


