
Forpersonens beretning 
v/ Rasmus Jørgensen

Kære medlemmer i Alternativet Kalundborg og kære gæster

Velkommen (igen) til dette vores første Årsmøde. Ikke at forveksle med en generalforsamling - i 
det hele taget er der mange nye ord og forkortelser vi mere eller mindre har vænnet os til at bruge i 
det forgangne år (noget som jeg som gymnasielærer kan relatere meget nemt til). 

Bare for lige at nævne et par eksempler: KU, HB, FB, RN, UE, EU, FN, Å, Store Å, Lille Å, Åbenrå, 
LS, POLA, POFO, ABBA, ÅU, PL, RV, FT, VT, KV17, FP.

Året 2016 har jo været et rigtig godt år. 

- Vi har stiftet Alternativet Kalundborg og vi har klaret os fremragende igennem junglen af 
ekstremt lange emails.

- Vi har også klaret os igennem en smule mandefald - undskyld personfald. 

- Vi har gennemført et succesfyldt Folkemødet i Høng - endda samtidigt med, at der var 
Landsmøde i Odense. Det kommer vi til igen i år fordi LS slet ikke kan finde ud af at Høng 
simpelthen er verdens navle.

- Vi har opstillet OG fået valgt en folketingskandidat - nemlig Sven-Åge Westphalen - og en mere 
er på vej - nemlig Erling Vetterstein. 

- Vi har stillet repræsentanter til diverse udvalg, herunder POFO, KU, KU17. 

- VI har deltaget i en del af de åbne bestyrelsesmøder i Storkreds Sj.  - og holder således lidt øje 
med hvad der rør sig i den større sammenhæng på tværs af kommuneforeningerne.

- Vi har også iværksat forskellige tiltag, der kommer til at løbe af stablen her i 2017.

Men vi har jo gjort meget mere end det. Vi gør jo alle noget hver især, hver dag. Det ligger jo 
ligesom udover det jeg som forperson kan inddrage i en formel beretning. Men jeg vil alligevel 
springe ud i det. Jeg mener nemlig, at det er så vigtigt at vi på trods af de organisatoriske (for ikke 
at sige bureaukratiske) rammer, hele tiden husker på at Alternativet er mere end et parti - det er 
også en bevægelse. Det betyder, at vi alle kan iværksætte forskellige initiativer, man kan måske 
ligefrem sige at vi som aktive er forpligtet til at iværksætte initiativer.

Jeg synes det er meget vigtigt at vi husker på at ALT ikke skal igennem en “godkendelses-proces” 
- en bureakratisk procedure om man vil. Jeg synes at det er noget af det mest drænende for det 
individuelle initiativ. Den “venlige revolution” gælder jo også ind-ad-til. Selvfølgelig skal vores 
bestyrelse udover rent formalia udarbejde og igangsætte forskellige aktiviteter i kommunen, 
samarbejde med andre kommuner, stille repræsentanter til udvalgene o.ma. MEN det fedeste 
kunne være at vi som bestyrelse kan arbejde frem mod et mål, hvor vi har 100% fokus på at bakke 
op om alle de aktiviteter som medlemmerne sætter i værk - i kommunalbestyrelse, i lokale medier, 
med videndeling, med økonomi osv. 

Her kniber det lidt og jeg håber at det er et af de fokusområder som den nye bestyrelse vil arbejde 
målrettet med i 2017. At få mobiliseret flere medlemmer og at få sat rammerne for at endnu flere 
medlemmer finder den der gode energi, der er i at skabe noget sammen - at rykke på det. Så er 

http://o.ma


jeg faktisk ret ligeglad med om der er et kæmpe grønt Å på initiativerne. Det væsentligste må være 
at at vi gør en forskel - på alle bundlinier!. 

Emma var til møde på gymnasiet i dag og blev spurgt om, hvor Alternativet er om 15 år og Emma 
svarede at forhåbentlig så var der slet ikke brug for partiet længere. Jeg har den samme vision for 
os her i Kalundborg. Vi skal turde at have drømme og visioner og vi skal turde at tænke 
langsigtede løsninger. Løsninger der ikke nødvendigvis giver en gevinst ved næste valg, men som 
bæres videre og giver en gevinst for Kalundborg. 

En anden ting jeg synes vi skal have fokus på i 2017 er, at få flere unge involveret i politik. Ikke 
“bare” som et unge-netværk, der har deres eget. Nej, fandme - de skal da være med, hvor det 
sker. I bestyrelsen, i debatter … i byrådet. Det er jo deres fremtid vi i bund og grund taler om. 

Vi skal jo starte et sted og derfor ser jeg også, at den kommende bestyrelse og dennes 
medlemmer forpligter sig til at være igangsættere, tage initiativ og være tovholdere på projekter, 
der ikke nødvendigvis har et “bestyrelses-stempel” eller et “Alternativ-stempel”. Det synes jeg er et 
mål, vi skal arbejde hen i mod og på en eller anden vis få indkoopereret som en del af vores DNA. 

Så med ønsket om et fantastisk 2017.

Tak fordi I giver så god energi at være sammen med.

Rasmus Jørgensen
Forperson i Alternativet Kalundborg


