
 

 

 
 

København Storkredsforening Alternativet 
 

Referat Ekstraordinært bestyrelsesmøde 

 

Dag og tid 16-11-2016 

Sted Gennemsigtighed, Åbenrå 33 

Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine, Kim, Palle, Tove 

Fraværende Stine, Poul 

Referent Palle 

 

Dagsorden HB (hovedbestyrelsen) har 15-11-2016 sendt denne anmodning til 
forpersonerne for samtlige storkredse: 
 
” Kære forpersoner i storkredsene 

De seneste dages begivenheder har været præget af et stort enga-
gement og interesse for at forstå, hvad der sker i vores organisation 
på forskellige måder. 
Alle disse synspunkter og overvejelser kan forhåbentlig bruges til 
fælles læring fremover. 
Der har imidlertid også været rejst kritik af forpersonskabet fra nogle 
tillidsvalgte.  
  
Vi har i dag foretaget en afstemning i hovedbestyrelsen. 6 medlem-
mer af hovedbestyrelsen har afgivet deres stemme, hvoraf alle 
stemte for, at Maj fortsætter som forperson frem til næste lands-
møde i maj 2017. På det tilsvarende spørgsmål om næstforperso-
nerne stemte alle for, at Brian og Gitte fortsætter på disse poster 
frem til næste landsmøde i maj 2017. 
 
Et flertal i Hovedbestyrelsen bakker altså fortsat op om det nuvæ-
rende forpersonsskab. 
 
Nu vil vi så gerne, at I taler med jeres bestyrelse om, hvorvidt I, som 
samlet bestyrelsen, bakker op om, at den nuværende Hovedbesty-
relse. 
Årsagen til, at det er storkredsbestyrelserne vi søger en tilkendegi-
velse fra, er for at respektere det organisatoriske niveau, som er ind-
skrevet i vedtægterne ift. indkaldelse af ekstraordinært landsmøde. 
 
For en god ordens skyld, vil vi lige gøre jer opmærksomme på, at 
der er sket en ændring af personsammensætningen i den nuvæ-
rende hovedbestyrelse, idet Tina Brixen er indtrådt efter Astrid Carl, 
og Henrik Narud er indtrådt efter, at Morten Krohn i lørdags blev 
valgt som folketingskandidat i storkredsen København og omegn. 
  
Vi håber meget, at vi hurtigt kan få dette afklaret, så vi kan 
komme videre. Så vi beder jer forpersoner om hurtigst muligt at 
tage kontakt til jeres bestyrelsesmedlemmer og vende tilbage 
med jeres tilkendegivelse inden torsdag (den 17. november) kl. 
12. Hvis I ikke har mulighed for at nå denne deadline, hører vi 
meget gerne fra jer. 
 
I bedes sende jeres tilkendegivelse til Nis Benn 
på nis.benn@alternativet.dk. 
  
Vi har planlagt et ekstraordinært HB-møde mandag den 21.novem-
ber, hvor vi vil forholde os til resultatet af afstemningen i HB og jeres 
tilkendegivelser og planlægge det videre forløb og arbejde for resten 
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af perioden. I vil selvfølgelig bliver informeret og inddraget herefter. 
 
{liste over kontakttelefonnumre slettet af ref.} 
 
De bedste hilsner 
Maj, Brian og Gitte. 

 

 
 

Beslutninger Baggrunden for HB's anmodning, er den debat der de seneste dage 
har udfoldet sig i forskellige grupper i Facebook og i forskellige 
tråde af mails udløst af Astrid Carls udtræden af HB og udmeldelse 
af Alternativet. 
Det er en meget stor og meget intens debat der har foregået siden 
dette blev kendt. Der er ingen af os i storkredsbestyrelsen der me-
ner at have det fulde overblik, og det gør ikke noget, at man ikke 
har det. 
 

 
Men vi har fået en konkret anmodning fra HB. Den drøftede vi, og 
vi drøftede den på baggrund, den er sendt på. 
 
Vi sluttede mødet med et udkast til svar HB, som vi gav os lov til 
at sove på.  
 
Vort endelige svar, der bortset fra ganske få præciseringer er iden-
tiske med udkastet, er sendt til Nis med cc til HB og til kredsen af 
storkredsforpersoner. 
 

 
Vort svar lyder således: 
 

Kære Hovedbestyrelse, 
 
Bestyrelsen for storkreds København har i går aftes diskuteret den 
seneste mail fra forpersonskabet, sendt til storkredsbestyrelsernes 
forpersoner. I mailen beder I forpersonerne drøfte med deres besty-
relser om, hvorvidt vi som storkredsbestyrelse kan ’bakke op om 
den nuværende Hovedbestyrelse’. 
 
Vi har ikke tænkt os at svare på dette spørgsmål som storkredsbe-
styrelse. For vi ønsker ikke at blive taget til indtægt for, hvad vores 
3.700 medlemmer må mene om eller have af tillid til jer. De fleste af 
dem har ingen eller kun lidt kendskab til den diskussion om HB’s 
virke, som er vokset frem de seneste par uger. Vi har intet grundlag 
for at vurdere, om der er tillid eller det modsatte blandt medlem-
merne. 
 
Som Hovedbestyrelse er I på landsmødet valgt direkte af medlem-
merne. Ønsker I at få prøvet jeres mandat eller undersøgt niveauet 
af tillid til jer, så er der kun en vej, som vi ser det: At spørge med-
lemmerne ved et ekstraordinært landsmøde. 
 
I storkredsbestyrelsen er vi imidlertid enige om at fraråde et så dra-
stisk skridt som et ekstraordinært landsmøde. Det tror vi ikke vil 
tjene Alternativets eller medlemmernes interesser. Og det vil betyde 
et kraftigt tab af momentum i forhold til alt det vigtige arbejde, som I 
og vi står overfor: Forberedelse til KV / RV17, fortsat udvikling af vo-
res organisation, udvikling og formidling af Alternativets politik mm. 
 



 

Vores anbefaling til jer er, at I vender tilbage til jeres ide om – enten 
i video form eller på skrift – at redegøre åbent og oprigtigt for de 
centrale hændelser, som har givet anledning til de mange spørgs-
mål, som er blevet stilet til jer. Hvilken læring kan I og vi tage med 
os? Hvad har hovedsynspunkterne været i debatten, set fra de for-
skellige vinkler? 
 
Derudover vil vi foreslå, at I fremlægger en køreplan frem til lands-
mødet 2017 for den diskussion af HB’s fremtidige rolle, organisering 
og sammensætning, som vi mener, at Alternativet har behov for. 
 
Vi ser meget gerne, at jeres svar foreligger et par dage inden halv-
årsmødet – så vi alle har et nyt og bedre afsæt for sammen at skabe 
et godt møde med fokus på KV / RV17. 
 
Hvis I lykkes med ovenstående, så forventer vi, at I vil kunne gen-
skabe den nødvendige ro omkring jeres vigtige arbejde. Og så vil vi 
også hjertensgerne – som enkeltmedlemmer - bekræfte vores tillid 
til jer. 
 
Og har I brug for hjælp, så ræk ud. Vi er her. 
 
Kærlige, grønne hilsner, 
Bestyrelsen i storkreds København 
 
  

 


