
 

 

 

Ordinært årsmøde  25.04.18 
Bestyrelsens beretning 

 

Kommunalvalg og gadeaktiviteter 

Set tilbage til sidste ordinære årsmøde, så har kommunalvalget været den enkeltstående 

begivenhed der har fyldt mest. Op til at vi kunne gå i gang med selve valgkampen, så skulle vi først 

have vores kandidater på plads. På sidste årsmøde stod vi med tre kandidater: Peter Brooker, 

Mona Kjærulf Hansen og Anne Louise Gimsing. Desværre så valgte Anne Louise at trække sig 

umiddelbart efter valg til kandidat grundet arbejdsmæssige forhold. I mellemtiden havde Sadi 

Tekelioglu meldt sig på banen. Derfor afholdt vi ekstraordinært årsmøde, hvor Sadi blev valgt og 

samtidigt blev Malene også valgt til bestyrelsen. Holdet var sat, både i forhold til kandidater og 

bestyrelse. Derefter trak vi i arbejdstøjet. 

Vi lagde ud med High-Five foran rådhuset, hvor Mona og Sadi var på gaden for første gang. En 

dejlig livsbekræftende oplevelse med masser af smil og tilkendegivelser. 

I løbet af foråret og sommeren havde Claus Tversted fremelsket flere hundrede grønne planter i 

sit drivhus. Dem delte vi ud foran Irma / Netto i Søborg og fik mange gode snakke med folk på 

gaden. 

Efter sommerferien lagde vi ud med Gladsaxedagen. En god succes, hvor vi fik delt de sidste af 

vores grønne planter ud. 

Efter Gladsaxedagen var vi på gaden flere gange. Særligt vores cykelture, hvor Malene brillerede 

med store Å i sin cykelkurv trak mange smil, dyt og glade ansigter til sig. 

I starten af oktober gik valgkampen så for alvor i gang. Vi havde arbejdet på at få et 

”partiprogram” færdigt, men nåede ikke helt i mål – og her en stor task til Kim, der lagde sig hårdt 

i selen for at nå i mål med et partiprogram, det ligger der stadig som en ressource, der kan 

finpudses og udløses næste gang.  

Til gengæld, så havde vi som bestyrelse som udgangspunkt stor tillid til, at vores tre kandidater 

kunne stå i felten på egne ben. Det var sådan vi startede. 

Desværre så blev vi som bestyrelse mødt med udfordringer i forhold til kandidater, der skulle vise 

sig, at kræve mange kræfter og tid.  

Det var en tid med mange overvejelser helt derind, hvor vi måtte granske, hvad Alternativet er for 

en størrelse. Hvad er vores mandat som bestyrelse? Hvad er forpersonens mandat? 



Som bestyrelse traf vi den beslutning at listeopstille vores kandidater og samtidigt som bestyrelse 

at gå ind på tre pladser for at få vores liste til at fylde. 

Det var en svær tid, så vil jeg sige til Jakob, Jens og Malene, at det var en fornøjelse at være på 

hold med Jer og en stor tak fordi i viste mig, som forperson, stor tillid i en tid hvor beslutningerne 

skulle tages meget hurtigt og præcist. Her tænker jeg særligt på Monas udmeldinger om mistillid 

til Sadi som vores 1. kandidat og hendes position i Alternativet generelt op til valget, der krævede 

mange og intense telefonsamtaler med Esben fra sekretariatet og Nilas som 

hovedbestyrelsesformand. Udfaldet blev, at Mona meldte sig ud af Alternativet fredag d. 17.11 

kun fire dage før valget. 

Da valgkampen var på sit højeste stod Sadi stort set alene om at tegne Alternativet. Det gjorde 

Sadi rigtig godt og med stort engagement. Sadi høstede stor anerkendelse både internt og blandt 

politiske samarbejdspartnere, specielt for sin meget letomgængelige og lyttende stil – en sand 

repræsentant for ny politisk kultur. 

Desværre så fik vi ikke Sadi ind i det nye byråd men i kraft af vores tekniske valgforbund med 

Enhedslisten, så sikrede Alternativet, at Enhedslisten fik tre mand ind i det nye byråd. I den 

sammenhæng, så vil vi tillade os at sige, at vi har fået nogle politiske venner. Det har gjort at vi i 

dag har fået en plads i Det Grønne Råd, som bestrides af Sadi med Annette Buhl som suppleant. 

Samtidigt med kommunalvalget var der også valg til regionsrådet. I den forbindelse så har vi Tine, 

som lægger sine kræfter i regionen og dermed er vores lokale repræsentant i 

regionssammenhæng – en tak til dig Tine, for din indsats på dette område. 

Vi skal ikke glemme Claus, der gennem hele valgkampen er blevet udråbt til vores 

”transportminister”. Uden Claus`s store Volvo ville det have været svært for os, med alle de mange 

planter og særligt store Å, der er blevet kørt mange gange til og fra arrangementer og 

gadeaktiviteter. Claus deltagelse i syning af store Å´er har også gjort at vi i dag er de lykkelige ejere 

af vores eget Å. 

 

Kandidater til folketingsvalg. 

Lige nu har vi to kandidater til folketinget, der kommer fra Gladsaxe. 

Kim Christiansen er blevet valgt som vores lokale kandidat. Sikandar Siddique er blevet valgt 

gennem KOS. 

De blev begge valgt på opstillingsmøde i KOS, hvilket betyder, at de begge er med i den valgkamp, 

der kommer op til Folketingsvalg til næste sommer (eller måske før). 

Kim er vores grønne orakel. Kæmpeviden og mange års erfaring i det grønne gør at du Kim er en 

meget kompetent kandidat for Alternativet. 

Sikandar dukkede op til vores første møde efter kommunalvalget i december. Lige fra starten 

kunne vi godt fornemme, at Sikandar havde noget på hjerte. Det har vi siden hen fået bekræftet, 



særligt med Sikandars Alternative Ghettoplan, der også har fået en god opmærksomhed i 

medierne.  

Der er nu ca. et år til folketingsvalget. Derfor er det vigtigt allerede nu at begynde så småt at tune 

ind. 

Vi er stolte over og glade for at have to så engagerede og kompetente kandidater, der supplerer 

hinanden på viden og erfaringsgrundlag. 

 

Bevægelsen Alternativet 

Alle de mange gange vi var på gaden i forbindelse med kommunalvalget bekræftede os i, at det er 

vigtigt at komme ud og møde folk. Særligt vores fællesspisninger op til valget var en stor succes, 

hvor vi mødte flere at vores lokale medlemmer i uformelle rammer. 

Lige nu har bestyrelsen opmærksomhed på vigtigheden af, at lave arrangementer, events mm., 

hvor vi kommer ud blandt mennesker. Det er vigtigt at gøre det i forbindelse med valgkamp men 

også for at skabe opmærksomhed omkring Alternativet generelt. 

 

Gladsaxe som inspirator i KOS 

I vores lokalforening har vi to personer, der har trukket et stort læs i KOS. 

Viviana som medlem af KOS bestyrelse og Claus der har været aktiv omkring forskellige 

arrangementer vedr. FV-kandidater.  

Sidste år i marts afholdt vi vores temadag på Højgård – Fremtidens forstad, forstadens fremtid. I år 

arrangerede en dag med vores to FV-kandidater, hvor vi arbejdede med Det grønne / miljøet og 

Sikandars Alternative ghettoplan med gæster udefra. Endnu en gang fik vi en produktiv og hyggelig 

dag ud af det. 

Højgård kan blive en tradition. Vi bør fortsætte med at invitere lokale medlemmer og folk fra KOS 

og Kbh. Det skaber noget helt særligt når vi er flere, når vi er mange.  

 

Vores lokale forening 

Forleden fik jeg en mail fra forpersonen i KOS, Jette Vestergård – den startede således: 

Først og fremmest tak for sidst ved Gladsaxes arrangement lørdag d. 7/4. 

Det er en fornøjelse at opleve en lokalforening med voksne og stabile folk, der kan gennemføre en 

dag med godt, relevant og lærerigt indhold. 

Det er sådan det ser ud udefra og i sammenligning med min egen lokalforening; Albertslund, som 

er bemandet med unge mennesker, der bliver hevet og slæbt ind, for at fylde de nødvendige 

pladser op, så ser det godt ud i Gladsaxe. 



Vi har er stærkt hold. Vi er en god kernegruppe, der er aktiv udadtil i Å-sammenhæng ved altid at 

stille med flere deltagere til årsmøde, halvårsmøde, temadage (f.eks om borgerløn) og i de sociale 

saloner – og vi vil gerne være flere. 

Til dette årsmøde bliver der også rykket lidt rundt ved pladserne. Jakob forlader bestyrelsen da 

han skal flytte til nabokommunen og jeg selv er på valg iflg. vedtægterne og genopstiller ikke. 

Til gengæld så har vi to stærke kræfter i Jens og Malene, der begge bliver i bestyrelsen og Linda, 

der ønsker at stille op til en ordinær post. 

 

Forpersonens kommentarer til sit fratræde i bestyrelsen. 

Beslutningen er en velovervejet prioritering i forhold til at bruge min tid udover fuldtidsarbejde på 

det, som er mit hjerte nærmest – mine aktiviteter med at bringe indiansk visdom ud i verden såvel 

til private og som forretning.  

Jeg ønsker at fortsætte som en del af den hårde kerne i Alternativet Gladsaxe, men kan ikke løfte 

opgaven som forperson på en måde som står mål med mine egne forventninger til at varetage en 

sådan post. 

 

Forperson 

Mogens 

 

 

   


