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Jeg vil hermed anmelde mit kandidatur l bestyrelsen i Alterna vets Københavns Omegns Kreds.

Jeg vil umiddelbart fremhæve 3 prioriterede indsatsområder for det kommende år:
1. Der skal ske en gennemgribende evaluering af Alterna vets indsats som par og bevægelse siden 2015. Det gælder også
Alterna vets organisering af den poli ske indsats.
2. Folke ngets såkaldte ”grønne par er” skal i den kommende valgperiode holdes op på deres poli ske lø er. Det gælder i Folke ng,
Regionsråd og byråd i KOS. I og med de ﬂeste andre par er har gjort Alterna vets grønne poli k l deres egen, skal vi i Alterna vet være
det vågne øje/øre på de fak ske poli ske beslutninger om natur, miljø og klima kombineret med den sociale og økonomiske balance.
3. KOS-bestyrelsen skal være motoren, der skal sørge for, at par et i kredsen kører godt og holder fremdri . Energien l bestyrelsen
skal komme fra konstruk ve dialoger med lokalforeninger/medlemmer og et godt samspil med POFO, Landssekretariatet og
Hovedbestyrelsen.
Jeg har været medlem i Alterna vet siden marts 2015, først i København og Halsnæs, og fra 2018 i Gento e.
I den forløbne valgkamp har jeg ha fornøjelsen af at være med l at ophænge plakater, uddele valgmateriale og a olde en valg-café.
Jeg har været leder i poli sk styrede virksomheder i ca. 25 år. I dag bruger jeg en del d på at hjælpe små fødevareproducenter i Region
Hovedstaden l at skabe fælles produk onsvirksomheder. Og så er jeg involveret i et projekt (”Sikkerhedspark”), der skal hjælpe bygge- og
anlægsvirksomheder l et bedre arbejdsmiljø for bygningshåndværkere.

Ved at vælge mig l bestyrelsen får Alterna vet KOS en erfaren organisa onsperson, der ikke er begrænset af dskrævende lønarbejde.
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