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Ejvind Slottved <eslottved@gmail.com>

Fwd: Ses vi på landsmødet? 

Alternativet Rudersdal <rudersdal@alternativet.dk> 12. marts 2018 kl. 09.35
Til: Alexander Jensen <alexanderskyttejensen@gmail.com>, Michael Macdonald Arnskov
<macdonald.arnskov@gmail.com>, Henrik Hjortdal <henrik.hjortdal@gmail.com>, Ejvind Slottved
<eslottved@gmail.com>, Christa If Jensen <chifje@gmail.com>, gunver.larsen@gmail.com, Søren Klebak
<sorenklebak@gmail.com>, Jytte Emanuelsson <emanuelsson.jytte@gmail.com>

t.o.
mvh-e 
---------- Videresendte meddelelser ---------- 
Fra: Uffe Elbæk <Uffe.Elbaek@ft.dk> 
Dato: 7. marts 2018 kl. 17.14 
Emne: Ses vi på landsmødet? 
Til: "storkredse@alternativet.dk" <storkredse@alternativet.dk>, "lokalforeninger@alternativet.dk"
<lokalforeninger@alternativet.dk>, "bm@alternativet.dk" <bm@alternativet.dk>, "rm@alternativet.dk"
<rm@alternativet.dk> 
Cc: "maiken.meedom@alternativet.dk" <maiken.meedom@alternativet.dk>, Nis Benn <nis.benn@alternativet.dk> 

Kære kollegaer i Alterna�vet,

 

Jeg føler mig inspireret �l at sende jer en særlig opfordring, e�er et besøg i vores al�d
årvågne landssekretariat. De sidder nemlig og planlægger årets store begivenhed i
Alterna�vet: Vores landsmøde i Odense. Det finder igen i år sted i DOK5000 og i år bliver
det d. 5.-6. maj.

 

Landsmødet er et afgørende møde for os alle. Det er det af flere grunde, men for mig er
det først og fremmest, fordi det er det møde, hvor flest af os samles. Vi får set hinanden i
øjnene på kryds og tværs af landet. Fra Joachim Kjeldsens hjemstavn ved det brusende
nordjyske Vesterhav, og over land og rige �l den yderste spids af Anne Thomas’
Bornholm.

 

De møder er ikke mindst vig�ge for mig, fordi jeg her får mulighed for at høre, hvad I har
på hjertet, og får hilst på nogle af jer, jeg ikke får besøgt i løbet af året. Men de er også
vig�ge for os som helhed. For Alterna�vet. For netop i de møder, og i de samtaler, der
foregår i pauserne, henover middagen eller i baren lørdag a�en, får vi vendt årets
begivenheder og plantet spirerne �l de projekter, vi skal arbejde med op imod det næste
folke�ngsvalg.

 

Og landsmødet er selvfølgelig også vig�gt for mig i min rolle som poli�sk leder. Fordi det
er på landsmødet jeg har mulighed for at præsentere mit bud på, hvad jeg synes, det er
vig�gt, at vi kommer �l at fokusere på det næste år.
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Vi har som bekendt ha� en turbulent år. På godt og på ondt. Det var for eksempel både i
2017, at vi sa�e danmarksrekord i hvor flot en debut et poli�sk par� kan levere ved deres
første lokalvalg. Takket være netop jer! Og det var også i 2017, at vi for første gang for
alvor blev trukket igennem mediemøllen, med ubehagelige historier om interne forhold.

 

Med det bagtæppe er det min opfa�else at årets landsmøde er af helt afgørende
betydning for os, for vi har brug for igen at manifestere, hvorfor Alterna�vet for os at se
er af helt afgørende betydning for Danmark. Vi har brug for at manifestere, hvordan vi i
Alterna�vet vil være spydspids, når det handler om at lægge fundamentet for det næste
Danmark.

 

Et bæredyg�gt og re�ærdigt og visionært Danmark, som vi alle kan være stolte af at give
videre �l vores børn og børnebørn. Netop det spørgsmål skal vi nemlig sammen besvare
op imod den valgkamp, som givetvis kommer inden for det næste år. Landsmødet her
bliver derfor e�er al sandsynlighed også det sidste inden et valg.

 

Alt de�e – og mere – vil jeg fortælle om på landsmødet. Af samme grund håber jeg, at
alle I (der på mange måder udgør Alterna�vets rygrad) vil være �lstede i lokalet. Og at I
hver især tager dem I holder af under armen, så flest muligt møder op, og vi med en
samlet energi kan sæ�e endnu mere gang i den venlige revolu�on som Danmarks
problemer kalder på.

 

Og så en bes�llingsopgave: Hvis I overvejer konkrete forslag �l landsmødet, så tag fat i
Nis Benn fra Landssekretariatet (nis.benn@alternativet.dk). Deres planlægning bliver
skarpere, jo �dligere de kender �l jeres ini�a�ver.

 

Jeg glæder mig �l at se jer i Odense den første weekend i maj.

 

 

Kh Uffe
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