
Beretning fra storkredsbestyrelsen til årsmødet 27. januar 2019

Den nuværende bestyrelse har siddet siden sidst i september, og derfor vil beretningen kun dække 
denne periode.

Vi afholder i år årsmødet i januar, da forslagene til vores årsmøde i september desværre ikke var 
blevet udsendt i tide. Vi fik derfor pålagt den opgave fra årsmødet at afholde et årsmøde kort efter 
som kan behandle de forslag vi ikke fik behandlet i september. 
Vi har valgt at gøre det til et ordinært årsmøde, da vi så eventuelt kan undvære et årsmøde senere på
året. For selvom vi i bestyrelsen er flere som er meget engagerede omkring at skabe bedre 
procedurer og strukturer i vores organisation , så vil vi helst bruge så meget som muligt af vores tid 
på de vigtige opgaver der ligger hos os, og så lidt tid som muligt på procedure og formalia.

Vi startede i september med en bestyrelse med udelukkende nye personer. Heriblandt flere som 
valgte at stille op på dagen for at vi kunne få en beslutningsdygtig bestyrelse. Dette har betydet at vi
har haft nogle forskellige udfordringer omkring overdragelse og etablering af arbejdsgange. Vi har 
derfor endnu ikke fået overdraget adgangen til vores konto og har derfor ikke haft mulighed for at 
udfærdige et regnskab for 2018. Men vi er i gang og arbejder på at få det færdigt hurtigst muligt. 
Vi har i 2019 sat 55.000 af til folketingsvalget, hvilket er en betydelig del af vores budget. Til 
gengæld arbejder vi sammen med Odense på at finde en anden lokaleordning, så vi kan frigøre 
midlerne derfra. Vi vil meget gerne have vores penge ud og arbejde, så vi kan gøre Alternativet og 
den bæredygtige omstilling mere synlig på Fyn.

Vores ønske med arbejdet i storkredsen har fra starten af været at gøre storkredsbestyrelsen mere 
nærværende og støtte op om de behov som lokalforeningerne på Fyn sidder med. Derfor har vi 
holdt vores faste møder sammen med lokalforeningerne og brugt anledningen hver gang til at høre 
hvilke udfordringer de sidder med, hvad vi i storkredsen kan hjælpe dem med, og hvilke ønsker de 
har for Alternativet Fyn i fremtiden. Vi har indtil videre på denne måde besøgt Odense, Faaborg-
Midtfyn og Middelfart. Vi regner med at fortsætte med at holde vores faste møder på denne måde.

I efteråret har vi været inddraget en del i hovedbestyrelsens arbejde for at tage vare på de problemer
som de har oplevet der er omkring den nye valgprocedure for hovedbestyrelsen. Vi har sendt to 
repræsentanter til hvert af de tre fællesmøder for storkredse som hovedbestyrelsen har holdt 
omkring dette emne. 
Vi har desværre været noget skuffede over forløbet, over kvaliteten af dagsordenerne, referater som 
kom meget sent, over mangel på almindelig foreningsskik og særligt over uigennemsigtighed i hvad
problemerne skulle bestå i. Vi gennemgik den liste over problematiske paragraffer i de nye 
vedtægter som HB sendte til os i november, og selvom der er ting der kan ses som 
uhensigtsmæssige, kunne vi ikke selv finde nogen direkte stridigheder i den nye struktur. 
Vi valgte derfor at formulere en udtalelse som vi sendte til hovedbestyrelsen og til de andre 
storkredse, hvor vi frarådede at der blev afholdt et ekstraordinært landsmøde. Dette ønskede vi 
særligt fordi vi oplevede at vores opmærksomhed blev flyttet fra hvad der var vigtigst - 
medlemmerne og lokalafdelingerne på Fyn, at etablere gode arbejdsprocedure internt og særligt den
forestående folketingsvalgkamp - til noget som i værste fald ikke var presserende. 
Udtalelsen kan læses her: [INDSÆT PDF]

Vi har nemlig brugt det meste af vores tid på at forsøge at få en kampagneorganisation op at stå. Og 
vi var så heldige at flere rigtig dygtige personer meldte sig til dette arbejde sidst i november. 
Henover juleferien - med rygter om et tidligt valg - fik vi sat et hold på syv personer, heriblandt 
Ingvard og Kåre, som nu er i fuld gang med at forberede et fantastisk valg for alle vores kandidater 
på Fyn. Heriblandt har vi vores frivilligkoordinator, Maja Parsberg, som I kan henvende jer til med 
de events I har forberedt til valget. 



Og hvis ikke I har noget på bedding endnu, så vil vi utrolig gerne hjælpe jer med at sætte noget i 
søen. Vi vil så gerne gøre alt hvad vi kan for at vi får et bragende valg her på Fyn. Og vi håber at I 
har lige så meget energi på at skabe den mest farvestrålende og livgivende valgkampagne for 
Alternativet på Fyn!

Grønne hilsener fra Alternativet Storkreds Fyn


