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Ordinært årsmøde i Alternativet Hvidovre 

27. marts 2019 kl. 19, Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre. 

 

Dagsorden 

Registrering af de fremmødte. (Alle er velkommen. Medlemmer har stemmeret) 

1. Valg af dirigent. (forslag) 

2. Valg af tre stemmetællere. Valg af referent (forslag) 

3. Beretning fra bestyrelsen. Den skriftlige beretning (bilag 1) og til inspiration 

’Kommunalpolitisk program 2017’ (bilag 2) vedhæftes. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og fastlæggelse af lokalt 

Kontingent. 

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

6. Folketingsvalg 2019: Oplæg fra kandidaterne Sikandar Siddique og Ken Patrick 

Petersson og efterfølgende dialog. 

7 Behandling af bestyrelsens forslag til revision af vedtægter (bilag 3) 

8. Behandling af indkomne forslag (udgår, ingen indkomne forslag) 

9. Valg af bestyrelse (3-7 medlemmer) og suppleanter (2 medlemmer) 

Kandidater opstillet inden for tidsfristen. Se de udsendte opstillingsgrundlag (bilag 4): 

Johnny Westh, Rebæk Søpark 3, Erling Groth, Ege alle 41, Lone Groth Rasmussen, 

Strøbyvej 37, Freddy Koch, Strøbyvej 37 (modtager alle genvalg), Kashif Ahmad 

10. Valg af udvalgsmedlemmer. (udgår, Ikke aktuelt) 

11. Valg af politiske kandidater til Kommunalbestyrelsen (udgår, ikke aktuelt) 

12. Valg af 2 eksterne revisorer 

13. Eventuelt 

 

Vi glæder os til at se jer. 



ALTERNATIVET/ HVIDOVRE 

Årsmødet 27. marts 2019 

Bestyrelsens skriftlige beretning 

___________________________________________________________________ 

 

Folketingsvalg, folketingsvalg, folketingsvalg 

Her og nu i marts 2019 er hovedopgaven det kommende folketingsvalg. Først og fremmest gælder det 

om at bakke op om vores folketingskandidater. Hvidovre skal ”males grøn” meget snart, når 

startskuddet går for opsætning af valgplakater.  

I hver af Omegnens kommuner er der 2 af vores kandidater, der fokuserer deres indsats i netop den 

kommune. Her i Hvidovre er det Sikandar Siddique og Kenn Patrick Petersson, som vi er meget 

stolte af og som vi får besøg af til årsmødet. De vil præsentere sig selv og deres politik. Du får rig 

lejlighed til at komme i dialog med de to folketingskandidater. 

Læren fra kommunevalget var at ”valgene vindes mellem valgene” og det har i hele 2018 været en 

fornøjelse at se specielt Sikandar Siddique være til stede i trykte og elektroniske medier lige 

fra ’Debatten’ i DR/tv til en myreflittig pasning af Hvidovre gennem indlæg i Hvidovre Avis og på net tet. 

Desuden var Sikander manden bag det meget velbesøgte byttemarked som lokalforeningen faciliterede 

på Risbjerggård i september måned. 

Kenn Patrick Petersson er Afdelingsformand i FOA med mange års tilknytning til bl.a. Hvidovre Hospital. 

Vi har brug for så mange frivillige som muligt til bl.a. opsætning af plakater, deltagelse i debatmøder, 

gadeaktiviteter og uddeling af flyers. Eller helt andre opgaver i valgarbejdet. Kunne du tænke dig at 

være med, så meld dig på årsmødet eller kontakt bestyrelsen. 

Ildsjæle på tværs af Københavns Omegns Storkreds 

Hvidovre er heldigvis ikke en øde ø på Vestegnen. Partiet er organiseret i storkredse. Hvidovre er 

stærkt repræsenteret i det koordinerende arbejde i Københavns Omegns Storkreds, som i 

øjeblikket summer af aktivitet forud for folketingsvalget . Alternativet er ikke bare en organisation. Det 

er også en bevægelse – et miljø af engegerede mennesker, der mødes og inspirerer hinanden på tværs 

af kommuner og landsdele. Prøv f.eks. at tage med til et landsmøde – hvis du har lyst til at møde 

ildsjæle. 

Lokalt i Hvidovre kunne vi godt tænke os en bedre proces med deltagelse af alle interesserede og 

inddragelse af lokale foreninger, interesseorganisationer og lokale bevægelser. Vi ønsker at 

samarbejde om at videreudvikle det lokale politiske grundlag med udgangspunkt i vores  

Kommunalpolitiske program fra sidste kommunalvalg. Programmet vedlægges til inspiration. 

 

På bestyelsens vegne 

Johnny Westh  Erling Groth 

forperson   næstforperson 

 

 

Se billederne af vores to folketingskandidater på bilagsmappens forside. 
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Bilag 2 

ALTERNATIVET HVIDOVRE 

KV17 Lokalpolitisk program 

 

Velkommen til Alternativet i Hvidovre 

Alternativet planter grønt og demokratisk håb: 

Vi vil bringe en ny politisk kultur ind i byrådssalen 

Vi prioriterer bæredygtighed og borgerdeltagelse højst 

Vi ser de andre partier som samarbejdspartnere, ikke som konkurrenter 

Vi vil lytte til alle – også kommunens ansatte 

Vi støtter grønt og socialt iværksætteri 

Vi vil sætte Hvidovre på landkortet med vores særlige lokal identitet  

i forhold til København. 

Mærkesager 

Hvidovre har meget at byde på. Mange af os har boet her længe og stadig flere vælger at flytte 

til Hvidovre. Det specielle ved Hvidovres udvikling er at vi er en gammel forstadskommune. Vi 

har varierede boligområder, grønne kvaliteter og stærke sociale fællesskaber og netværk 

gennem flere generationer. Hjemfølelse og lokalt tilhørsforhold er det kit der binder en by 

sammen. Hvidovre har historie og samtidig er Hvidovre fremtidens by. Men hvad skal der til for 

at udvikle Hvidovre mod år 2025? Jeg mener, at Hvidovre er en by med mange kvaliteter som 

vi skal styrke og udvikle. Jeg vil som Alternativets repræsentant i byrådet arbejde for: 

 Mere liv og miljø i Bymidten – trafikdæmpning, forskønnelse og kulturoplevelser, 

herunder koncerter og udeservering i hyggelige byrum omkring byens nyindrettede 

rådhusplads. 

 Læg et grønt låg over Vestmotorvejen ved Kvickly - genskab forbindelsen mellem 

Hvidovre Nord og Syd hvor motorvejen ligger som et ar i landskabet. Bind byen bedre 

sammen og dæmp forurening og trafikstøj ved at overbygge motorvejen. Skab nye 

muligheder med en park og byggeri til erhverv og nye boliger. Byg i en menneskelig 

skala uden skyggegener for naboerne. 

 Bedre velfærd – forsvar og udbyg kvaliteten i Hvidovres velfærd på skoler, 

daginstitutioner og ældepleje. 

 Respekter Hvidovres historiske rødder - bevar og forny Risbjerggård – også den 

historiske sal. 

 Slip kreativiteten fri i vores kolonihaveområder og haveforeninger – tillad 

helårsbeboelse i Præstemosen. 

 En værdig og aktiverende seniorpolitik – brug de ældres livserfaring og ressourcer. 

Lyt til brugerne af Hvidovre Motionscenter, som ønsker nedskæringer og forringelser 

taget af bordet. 

 Grøn omstilling – Metroen til Hvidovre. Spar på energi og vand. Gør Hvidovre til 

cykelby, med en supercykelrute ad Risbjerggårds Alle fra København og Vigerslevparken 

til den nye bymidte. 
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 Hvidovre som kreativ Havneby – udnyt de maritime muligheder ved stand og havn i 

samarbejde med brugere og lokale foreninger. Lær af de nye tiltag i København og andre 

havnebyer. 

 Styrk foreningslivet og det frivillige arbejde som motoren i det civile samfund - 

se mulighederne i at arbejde på tværs: Idræts-Hvidovre, Cirkus Arcus, kulturforeninger, 

miljøet omkring Musikskolen, kulturprojekter for børn, unge og ældre i byens rum. 

 Mere vild natur i vores grønne områder - åbn mulighed for at parkbebyggelser kan 

springe i skov. Lær af erfaringerne fra Kystagerparken lyt til Danmarks 

Naturfredningsforening. 

 Befri de ansatte fra kontroltyraniet –tid til flere varme hænder. 

 Hvidovre – børnefamiliernes by - generationsskiftet har længe været i gang i 

villakvarterer og etageboligområder. Boligpolitiken bør understøtte dette med passende 

udbud af ældreegnede boliger. Der skal skabes institutionsdækning og kulturinitiativer, 

der tiltrækker de nye børnefamilier. 

 Gør FN’s 17 verdensmål om bæredygtighed til Hvidovre-mål -vi skal tænke globalt 

og handle lokalt. Hvidovre er en del af en storby. Storbyerne spiller en central rolle i 

klimakampen. FN’s 17 verdensmål handler om en bæredygtig udvikling på kloden. 

Overalt hvor Hvidovre kan bidrage med miljømæssig-, social eller økonomisk 

bæredygtighed bør vi være med til at løfte. 

 

Hvidovre kommune skal købe mere økologisk. 

• Vi mener, at den mad, der serveres i vores børnehaver, skoler, institutioner og plejehjem, 

skal være ren og helt fri af sprøjtegifte. 

• En spis-grønt dag i alle offentlige institutioner. 

• Der skal altid være et grønt alternativ, som følger årstiderne, og mindre animalsk. 

• Børn & unge skal lære om bæredygtige madvaner. 

Borgerbudgetter 

• Borgerbudgetter betyder, at Hvidovre slipper kontrollen med nogle penge, som borgerne får 

råderet over, på den måde kan det hjælpe de gode ideer, og lokale ildsjæle til at blomstre, og 

derved give borgerne mere indflydelse på, hvordan Hvidovres midler forvaltes. 

• Det giver mulighed for og frihed til at bestemme over en del af Hvidovres budget, som så kan 

bruges på lokale aktiviteter og projekter. 

• Flere af de danske kommuner har allerede eksperimenteret med borgerbudgetter. I Odense, 

Hedensted og Kolding udtaler lokale borgere og politikere, at de føler, at borgerbudgetter har 

medvirket til at styrke demokrati og lokalt ejerskab. 

Borgerdrevne forslag 

• Hvis 500 borgere bakker op om et forslag, skal det behandles af kommunalbestyrelsen. 

• Borgerdrevne forslag øger tilliden til det politiske system. 

• Borgerdrevne forslag kan øge tilliden til politikerne og være et skridt i den rigtige retning i 

forhold til at styrke den demokratiske samtale. 
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• Borgerdrevne forslag skal ikke erstatte noget, det skal supplere og forbedre det eksisterende. 

Det CO2 neutrale Hvidovre 

• Omstillingen til vedvarende energi skal understøtte omlægningen til det bæredygtige 

samfund, fordi forurening er en trussel mod vores egen, vores børns og vores børnebørns 

fremtid. 

• Flere investeringer i solenergi, vindenergi, og 

varmepumper. 

• Mere genbrug og dermed en cirkulær økonomi. 

• Vi vil forbedre forholdene for elbiler, og arbejde for at kommunens biler ikke drives af 

fossile brændstoffer. 

• Fremme cyklismen, og beskytte de bløde trafikanter. 

• Fremme den kollektiv transport, og arbejde på at få Metroen til Hvidovre 

Kontanthjælp uden modkrav 

• Vi vil have en basisydelse, der erstatter kontanthjælpen, som betyder, at 

kontanthjælpsmodtagere gives penge uden at stille krav om omfattende kontrol og hyppige 

møder og aktiveringer til gengæld. 

• Kortere sagsbehandlingstid for sygemeldte. I dag er sygemeldte borgere parkeret i 

ressourceforløb og jobprøvninger i årevis. Sygemeldte skal have deres sag behandlet hurtigere, 

så de kan blive afklaret og få ro til at koncentrere sig om at blive raske og få en dagligdag på 

førtidspension, revalidering eller fleksjob. 

• Tal mennesker op og systemet ned. Vi motiverer ikke mennesker vha. mistillid, tvang og 

kontrol. Samtidig er beskæftigelsessystemet både dyrt og ineffektiv. Vi skal have mere empati i 

forvaltningen og have modet til at frigøre de mange ressourcer, der bruges på kontrol og i 

stedet bruge dem bedre på at understøtte den lediges eget initiativ. 

Fri og vild natur 

• Vi vil føre politik på naturens præmisser. 

• Rigdommen og diversiteten i livet på jorden er fundamental for også menneskets liv på 

jorden. Hvis vi mister naturen og biodiversiteten kollapser livet. 

• Vi vil gøre meget mere for den, fri og vilde natur vi har, og for at få den tilbage, vi igennem 

en lang årrække har mistet. 

• Vi vil have flere arealer hvor biodiversitet har første prioritet. Vi vil have bevidstheden om 

naturens rigdom og herlighedsværdi til at stå stærkt i samfundet. 

• Samtidig skal kommunen forpligtes til at indarbejde biodiversitetsfremmende tiltag i 

byplanlægning. 
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Klimatilpasningsprojekter og parker.  

Med alternativet i kommunalbestyrelsen får du: 

• Et parti, der ønsker mere demokrati, dialog og borgerinddragelse.  

• Et parti, der vil arbejde for en grøn og bæredygtig omstilling af hele samfundet. 

• Et parti, der ønsker mere økonomisk og social lighed. 

• Et parti, der vil arbejde for et mere kreativt og opfindsomt Hvidovre. 

• Et parti, der ønsker mere frihed og mindre bureaukrati, mere tillid og mindre kontrol. 

 

 

 

 

 

Alternativet Hvidovres lokalpolitiske program 2017 er besluttet af bestyrelsen den 1.november 

2017 efter oplæg fra partiets kandidater til kommunevalget. Derefter er det godkendt på 

årsmødet i 2018. 
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Forslag til vedtægter for kommuneforeningen Alternativet Hvidovre - 

fremsat på årsmødet d. 27. marts 2019 
 

Disse lokale vedtægter er i baseret på ”Minimumsvedtægter for Kommuneforeninger i Alternativet” 

senest ændret på ekstraordinært landsmøde d. 3. februar 2019. 

Afvigelser i kan-paragraffer fra de generelle minimumsvedtægter af 3. februar er markeret med 

gult. 

Vedtægterne er stillet op i en tabel, hvor det fremgår, hvad der er vejledende og hvad der er 

bindende. Det, som er vejledende, er angivet med ”Kan”. Resten er bindende, hvilket betyder at 

kommuneforeningen er forpligtet til at have denne vedtægtsbestemmelse i sine vedtægter.   



 
 

2 af 8 

 

 Kapitel 1 Indledning  

§ 1 Navn og område Kan 

Stk. 
1 

Foreningens navn er Alternativet Hvidovre, herefter omtalt som 
Kommuneforeningen. 

Kan 

Stk. 
2 

Kommuneforeningen omfatter Hvidovre Kommune. Kan 

   

§ 2 Manifest  

Stk. 
1 

Der er altid et alternativ!  
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, 
bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, 
betydning og medmenneskelige relationer.  
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. 
Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken 
nedad, som trives i vores samfund. 
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse 
svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver 
dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for 
et godt, rigt og meningsfuldt liv. 
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og 
nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. 
På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at 
miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med 
vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden. 
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan 
løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-
bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og 
samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og 
NGO’erne. 
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. 
Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og 
modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner. 
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den 
fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen 
kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen 
skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat. 
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt 
helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i 
København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så 
meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge. 
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som 
fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se 
demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet. 
 
 

 

   

§ 3 Organisationskultur  

Stk. 
1 

Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets 
værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet. 

 

Stk. 
2 

Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer: 
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1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.  
2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske 
    modstandere der, hvor de er.     
3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.  
4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, 
hvis vi har taget fejl.  
5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. 
6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske 
visioner kan nås. 

Stk. 
3 

Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori 
den udspiller sig. Dialogrådet kan efter skøn inddrages. 

 

   

§ 4 Mangfoldighed  

Stk. 
1 

Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest 
mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en 
spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og 
faglighed. 

 

   

 Kapitel 2 Kommuneforeningen  

§ 5 Kommuneforeningens formål  

Stk. 
1 

Kommuneforeningens formål er at arbejde hen imod Alternativets formål. Kan 

   

§ 6 § 6 Kommuneforeningens opgaver  

Stk. 
1 

Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og 
partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter 
aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af 
kandidater til folketingsvalg. 

 

   

§ 7 Medlemmer i Kommuneforeningen  

Stk. 
1 

Medlemmer i Kommuneforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har 
bopæl i Kommuneforeningens område. 

 

Stk. 
2 

Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte 
opnås 14 dage efter kontingentbetaling. 

 

Stk. 
3 

Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende 
ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens. 

 

Stk. 
4 

Bestyrelsen og medlemmerne skal arbejde for, at medlemsskaren afspejler 
lokalområdets befolkningssammensætning for at sikre mangfoldighed og 
repræsentation. 

Kan 

   

§ 8 Kommuneforeningens ordinære årsmøde  

Stk. 
1 

Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med 
mindst seks (6) ugers varsel. 

Kan 

Stk. 
2 

Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt 
fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7. 

 

Stk. 
3 

Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere og referent(er)  
3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen 
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
5. Behandling af forslag fra medlemmerne 
6. Valg til bestyrelsen 

Kan 
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7. Valg af revisor(er) 
8. Eventuelt 

 

Stk. 
4 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen 
senest fire (4) uger før mødets afholdelse. 

Kan 

Stk. 
5 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på 
minimum 1 medlem af Kommuneforeningen. 

Kan 

Stk. 
6 

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres 
kandidatur senest fire (4) uger før mødet ved indsendelse af et 
opstillingsgrundlag. 

Kan 

Stk. 
7 

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne 
senest to (2) uger før mødets afholdelse. 

Kan 

   

§ 9 Kommuneforeningens ekstraordinære årsmøde  

Stk. 
1 

Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Kommuneforeningens bestyrelse 
eller 5 % af medlemmerne, dog mindst fem personer, begærer det. 

Kan 

Stk. 
2 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med angivelse af dagsorden 
senest en (1) uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest 
en (1) uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen. 
Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks (6) uger efter 
beslutningen er truffet eller begæringen modtaget.  
Indkaldelsen skal ske med mindst fire (4) ugers varsel og materialet til 
dagsordenen fremsendes til medlemmerne senest to (2) uger inden mødet.  
Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde 
den førstkommende fredag, lørdag eller søndag, dog minimum to (2) dage efter 
valgets udskrivelse. 

Kan 

   

§ 
10 

Kommuneforeningens bestyrelse  

Stk. 
1 

Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 
 3 og højst 7, deriblandt en forperson, næstforperson samt en 
 kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet. 

Kan 

Stk. 
2 

Der skal om muligt være kønsbalance i bestyrelsen. Kan 

Stk. 
3 

Efter stemmetal vælges mindst en (1) og op til 3 suppleanter i prioriteret 
rækkefølge, heraf så vidt muligt mindst én mand og én kvinde. 

Kan 

Stk. 
4 

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to (2) uger efter valget med forperson, 
næstforperson, kasserer og eventuelt øvrige roller og kan til enhver tid 
omkonstituere sig. 
 

Kan 

Stk. 
5 

Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller 
Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de 
omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europaparlamentet, 
og er forperson i bestyrelsen, skal vedkommende straks træde tilbage. 
 

 

Stk. 
6 

Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være 
medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, 
næstforperson eller kasserer.  
Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra 
bestyrelsen, hvis der udskrives valg. 
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Stk. 
7 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, hvoraf én skal være 
forperson eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt eller skriftligt har 
tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt. 
 

Kan 

Stk. 
8 

I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Kan 

Stk. 
9 

Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger 
årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde 
overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner. 

Kan 

Stk. 
10 

Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden. Kan 

Stk. 
11 

Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg. Kan 

Stk. 
12 

Hvis et medlem trækker sig fra bestyrelsen, tiltræder den højst rangerende 
suppleant. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen. 

Kan 

Stk. 
13 

Hvis et medlem af bestyrelsen ikke kan deltage i bestyrelsesmøderne i mindst 
fire (4) uger i træk, indkaldes den højst rangerende suppleant.  

Kan 

Stk. 
14 

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret. Kan 

Stk. 
15 

Bestyrelsen skal gøre referater og regnskab offentligt tilgængelige. Dog skal 
bestyrelsen udvise diskretion i bl.a. personfølsomme sager. 

Kan 

Stk. 
16 

Med mindre andet er angivet, er alle bestyrelsesmøder som udgangspunkt åbne 
og alle fremmødte har taleret. 

Kan 

§ 
11 

Bydelsforeninger  

Stk. 
1 

Under Kommuneforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis 
kan dække opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser. 

 

Stk. 
2 

Kommuneforeninger og Bydelsforeninger aftaler med enstemmighed, hvorledes 
opgaver, ansvar og budget fordeles. Ved uenighed inddrages Hovedbestyrelsen 
eller Dialogrådet. Der udbetales ikke midler fra landsorganisationen, hvis der 
ikke er en gældende aftale mellem Kommuneforeningen og Bydelsforeningen. 
(Gælder fra 2017) 

Kan 

   

 Kapitel 3 Valg af kandidater  

§ 
12 

Tillidsvalgte  

Stk. 
1 

Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til 
kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske 
partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets 
bedste. 

 

Stk. 
2 

Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i 
minimum tre (3) måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af 
medlemmerne. 

 

Stk. 
3 

Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er 
indbetalt. 

 

Stk. 
4 

Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er valgt for et år og kan 
genvælges. 

 

Stk. 
5 

Tillidsvalgte er valgt for en et-årig periode. Valgperioden kan dog strækkes til op 
til 24 måneder, hvis dette besluttes af foreningens medlemmer i forbindelse med 
valget. 
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Stk. 
6 

Medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet kan kun opstille til 
kommunal- og regionsvalg, såfremt Hovedbestyrelsen giver dispensation hertil 
efter indstilling fra den pågældende kommuneforening, henholdsvis storkreds. 

 

   

§ 
13 

Kommuneforeningens opstillingsmøde  

Stk. 
1 

Kommuneforeningens bestyrelse indkalder til opstillingsmøder efter behov. Her 
vælges eller genvælges kandidater til kommunalvalg, og kandidater til 
folketingsvalg kan eventuelt indstilles. 

 

Stk. 
1a 

Kandidater der er valgt på opstillingsmøde er ikke på valg før januar 2018, med 
mindre andet er meldt ud i forbindelse med opstillingsmødet. 

 

Stk. 
2 

Bestyrelsen kan indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte 
kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende 
opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om 
en specifik allerede valgt kandidat. 

Kan 

Stk. 
3 

Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks (6) ugers frist. 
Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen [eller et 
eventuelt Kandidatudvalg] tre (3) uger forud for opstillingsmødet, og sendes 
videre til medlemmerne senest to (2) uger før mødet. 

Kan 

Stk. 
4 

Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan 
vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet. 

 

   

§ 
14 

Indstilling af kandidater til Folketinget  

Stk. 
1 

På et opstillingsmøde kan Kommuneforeningen indstille kandidater til 
Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra 
opstillingsmøde i Kommuneforeningen betyder, at de får Kommuneforeningens 
anbefaling. 

 

Stk. 
2 

Kommuneforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til 
folketingsvalget. 

 

Stk. 
3 

Kommuneforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i 
Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i 
hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg. 

 

Stk. 
4 

En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er 
samtidig kandidat for hele Storkredsforeningen. 

Kan 

   

§ 
15 

Afstemninger og valg  

Stk. 
1 

Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal 
afstemningen foregå skriftligt og/eller digitalt. Konstituering i en valgt forsamling 
betragtes ikke som et valg. 

 

Stk. 
2 

Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem 
højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et 
ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.  
Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun 
afgives én stemme pr. kandidat.  
 

 

Stk. 
3 

I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der 
trækkes lod mellem de pågældende kandidater.  

 

Stk. 
4 

Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, 
såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne 
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stemmer, inklusiv blanke stemmer.  
Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme 
pr. kandidat. 

Stk. 
5 

Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4.  

Stk. 
6 

En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. 
Forslaget skal være sendt ud 1 uge før mødet. 

 

Stk. 
7 

Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk 
tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital 
stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte. 
 
Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt. 
 
Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer 
forkastes eller valget/afstemningen kan gå om. 

 

Stk. 
8 

Hvis man anvender digitale afstemninger ved års- eller opstillingsmøder i 
kommuneforeningen skal den af Hovedbestyrelsen valgte leverandør anvendes. 

 

   

 Kapitel 4 Økonomi  

§ 
16 

Tegning og Økonomi og Data  

Stk. 
1 

Kommuneforeningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen eller af 
den samlede bestyrelse. 

Kan 

Stk. 
2 

Regnskabet kan godkendes på et medlemsmøde. Mødet skal være varslet fire 
(4) uger i før mødet afholdes, og regnskabet skal være udsendt til 
medlemmerne som bilag to (2) uger før mødet. 

Kan 

Stk. 
3 

Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura. Kan 

Stk. 
4 

Regnskabet følger kalenderåret.  

Stk. 
5 

Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på 
årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være 
medlem af Alternativet. 

Kan 

Stk. 
6 

Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen 
og beløbet i regnskabet. 

 

Stk. 
7 

Bestyrelsen i lokalforeninger er ansvarlig for at leve op til Alternativets regler for 
beskyttelse og håndtering af persondata, herunder specifikt medlemmernes 
data 

 

§ 
17 

Hæftelse  

Stk. 
1 

Kommuneforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. 
Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for 
foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler. 

 

   

 Kapitel 5 Øvrige bestemmelser.  

§ 
18 

Vedtægter og revision af vedtægter  

Stk. 
1 

Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med 
landsforeningens. 

 

Stk. 
2 

Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for 
Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for 
Kommuneforeningen fra vedtagelsestidspunktet. 
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Kommuneforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit 
førstkommende årsmøde efter Landsmødet. 
 

Stk. 
3 

Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal. Kan 

Stk. 
4 

Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af 
landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt 
ændringerne. 

 

Stk. 
5 

Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på 
årsmødet i Kommuneforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært 
årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse. 

Kan 

Stk. 
6 

Kommuneforeningsbestyrelsen kan ved enstemmighed og efterfølgende 
godkendelse hos Hovedbestyrelsen og Vedtægtsudvalget vedtage at fravige 
dele af minimumsvedtægterne i op til otte måneder ad gangen. Ved årsmødet 
gælder dog til hver en tid de stående vedtægter. Forslag om fritagelse skal 
indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden 
skal indleveres til Hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode 
vendes tilbage til gældende vedtægter. 

Kan 

   

§ 
19 

Opløsning  

Stk. 
1 

Kommuneforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på 
Kommuneforeningens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt 
landsforeningen opløses.  

Kan 

Stk. 
2 

Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt 
landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende 
formål indenfor Alternativets formål.  

Kan 

 



Bilag 4 
Kandidaternes opstillingsgrundlag 
 

Kashif Ahmad 

Jeg melder hermed mit kandidatur til bestyrelsen i Hvidovre: 

Jeg har oplevet Alternativet som et parti, der med stor succes blev valgt ind i 
Folketinget og har bevist vigtigheden af sin eksistens i dansk politik. Alternativet 
har stået fast på sine værdier og vist danskerne, at der er et reelt alternativ til den 
politiske diskurs i Danmark og har for alvor sat den grønne dagsorden i dansk 
politik og medført, at de fleste andre partier i dag vil kæmpe for en grønnere og 
bæredygtig fremtid. Danmark har mere end nogensinde brug for en ny politisk 
kultur, og her er Alternativet bannerfører for denne udvikling. Alternativet har 
præsenteret en holistisk politik, hvor humanisme, tolerance og medmenneskelighed 
er gennemgående, og hvor der tages hensyn til individet, som udgangspunkt til det 
større fællesskab, som vi alle er en del af. 

Jeg er opvokset i Hvidovre og har i sidste valgperiode siddet i kommunalbestyrelsen 
som løsgænger. Jeg er pt også kandidat for Alternativet i Københavns storkreds. 
Med min erfaring og kendskab til kommunen, vil jeg gerne bidrage til at øge 
Alternativets indflydelse her i Hvidovre og arbejde mod et godt valg næste gang. 

Med et ben i hver kultur, vil jeg gerne bidrage til denne positive udvikling, for 
Danmark er et mangfoldigt og multikulturelt samfund og en del af en større verden. 
Alle, uanset etnicitet, kultur, tro, hudfarve, eller seksualitet, skal føle sig inkluderet. 

På baggrund af dette, blandt mange andre ting, føler jeg mig hjemme i Alternativet 
og vil gerne bidrage i lokalbestyrelsen. 

Vh  

Kashif Ahmad 

 

Lone Groth-Rasmussen 

Jeg har fungeret som næstforperson mm. for bestyrelsen i forrige valgperiode, mens 
Mogens Bentzen var forpersoner. Det har givet mig en stor erfaring med 
Alternativets organisatoriske og politiske måde at fungere på, idet jeg i stor 
udstrækning også har stået for kontakten til Landssekretariatet. Ikke mindst hen 
over den periode som bød på Alternativets første kommunevalgkamp. Her har min 
rolle som mediator og projektleder i mit professionelle arbejde i Center for 



Torturofre, Institut for Menneskerettigheder og Folkekirkens Nødhjælp været til 
stor hjælp. Vi har fået bilagt nogle konflikter og skabt et godt og konstruktivt 
arbejdsmiljø i den nuværende bestyrelse. Jeg vil bidrage til at det gode samarbejde 
fortsætter i den nye bestyrelse. Mine mærkesager er: menneskerettigheder, 
klimaforandringer/-løsninger og bekæmpelse af ulighed.  

Venlig hilsen 

Lone Groth-Rasmussen 

 
Johnny Westh 

Jeg har siddet som forperson i bestyrelsen i den seneste valgperiode og genopstiller 
til bestyrelsen i Hvidovre Kommuneforening 

 Jeg har været medlem af Alternativet siden februar 2015. Det, jeg har været mest 
engageret i, har været at få opstartet Nørrebro bydelsforening, hvor jeg har været 
med i bestyrelsen siden starten, og i arbejdet omkring udviklingen af 
kommunalpolitikken frem mod KV17. Her beskæftigede jeg først og fremmest med 
involverende demokrati og trafik og miljø. Jeg flyttede til Hvidovre december 2017 
og blev indvalgt i bestyrelsen ved årsmødet 2018. 

Fremover håber jeg, at vi i foreningen kan få vores organisering til at fungere bedre 
og sat noget mere fokus på at snakke og udvikle politik, både den mere langsigtede 
og visionære og de lokale politiske problemstillinger, der løbende skal tages stilling 
til. 

Venlig hilsen 

Johnny Westh 

 

Freddy Koch  

Mit navn er Freddy Koch. Jeg er kasserer i Alternativet Hvidovre. Har deltaget i 
bestyrelsesarbejdet de seneste to år. Jeg har særlig interesse i vedvarende 
energisystemer og bæredygtigt byggeri. Til daglig er jeg byggeleder i et større 
entreprenørfirma, som omsætter bæredygtige energiløsninger fra teori til praksis. 
Jeg er oprindeligt udlært blikkenslager. 

På grund af arbejdsmæssige forpligtelser beklager jeg meget at jeg desværre er 
forhindret i at deltage i årsmødet. Jeg giver derfor fuldmagt til at I kan vælge mig i 
mit fravær. 

Med venlig hilsen 

Freddy Koch, Strøbyvej 37 



Erling Groth 

Jeg var opstillet til kommunevalget i 2017 og opnåede et hæderligt personligt 
stemmetal på 360 stemmer. Har i den sidste valgperiode fungeret som 
næstforperson i bestyrelsen. Min baggrund er mange års græsrodsaktivisme i 
Hvidovre – ikke mindst i kampen for en mere levende bymidte. Det er nu besluttet i 
kommunalbestyrelsen.  Jeg fungerede som daglig leder af beboerhuset Risbjerggård 
fra 1974-1980. Modtog Hvidovres Kulturpris i 2004. 

Jeg er gift med Jette Wos, med hvem jeg har tre nu voksne børn. Vi har bl.a. været 
aktive i Folk & fæ i Risbjergområdet, hvor vi også bor på Ege Alle 41. 
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