
ALTERNATIVET I VESTJYLLANDS STORKREDS 
- VALG AF FOLKETINGSKANDIDATER 2018 

Kære medlemmer af Alternativet i Midt- og Vestjylland. 

Hermed følger kandidat materialet til medlemsmødet den 11. juni kl. 19.00 

Vær venligst opmærksom på, at mødet er flyttet fra Viborg Bibliotek til Havredal 
Forsamlingshus tæt på Karup. 

Vi håber at rigtig mange medlemmer vil møde frem og være med til at vælge kandidaterne, der skal 
forsøge at holde fast i stafetten, som kredsens folketingskandidat ved det kommende folketingsvalg. 

Vi opstiller sideordnet med fremhævet spidskandidat og derfor er det vigtigt for kredsens muligheder 
for at få valgt et medlem af folketinget, at vi får valgt en stærk kandidatliste, der er bredt sammensat 
af kompetente kandidater, samt at medlemmerne afprøver og tilkendegiver hvem af kandidaterne, de 
mener kan løse opgaven som fremhævet spidskandidat på listen bedst muligt og mest markant. 

Kom og vær med til at trykprøve og vælge kredsens folketingskandidater og vær med til at støtte og 
lære kandidaterne at kende. Vi vil gerne gøre starten på folketingsvalgkampen til starten på en positiv 
og festlig række af aktiviteter og initiativer over hele kredsen frem mod folketingsvalget. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, OPSTILLINGS-
MØDE SAMT VALG AF SPIDSKANDIDAT TIL FOLKETINGS-
VALGET FOR MIDT- OG VESTJYLLANDS STORKREDS.   

MANDAG DEN 11. JUNI KL. 19.00  
i Havredal Kultur & Forsamlingshus, Tinghøjvej 2, 7470 Karup.                                      
MØDET STARTER MED GRATIS SANDWICH OG DRIKKEVARER FRA KL. 18.00 

( af hensyn til mad er der bindende tilmelding til simprivat@gmail.com SENEST den  7. juni) 

Tatjana Stenvad fra Silkeborg og Stine Isaksen fra Viborg er allerede valgt som 
folketingskandidater. 

Brian Brun fra Herning og Andreas Skielboe fra Silkeborg søger om medlemmernes godkendelse 
som folketingskandidater. 

Der skal, i henhold til nye landsvedtægter, foretages kønskvotering således, at hvis 
spidskandidaten er kvinde, så skal 2. pladsen besættes med en mand og omvendt. 

Børge Sommer fra Ringkøbing søger, som den eneste, om medlemmernes godkendelse som 
kredsens kandidat til EU-valget i efteråret. 

Alt i alt en hyggelig og spændende aften, kun reguleret af Alternativets værdier og debatdogmer. 

Se iøvrigt det følgende program og materiale. 

 

mailto:simprivat@gmail.com


Program 

18 – 19:00  Sandwiches og samvær 

19:00 – 19:15 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  

Ekstraordinær GF – skift af storkredsens navn fra Vestjyllands Storkreds til 

Midt- og Vestjyllands Storkreds 

19:30 – 19:45  Valg af EU Kandidat 

20:00 – 21:30  Valg af kandidater folketinget 

  Præsentation + opstilling af nye kandidater.  

  Rækkefølge på stemmesedlen samt valg af spidskandidater 

  Hvorfor er jeg det bedste valg som spidskandidat? 

Svar på udleverede spørgsmål 

Spørgerunde 

Valg af spidskandidat / rækkefølge på stemmesedlen 

Bestyrelsen glæder sig til at følge valgkampen og til at samarbejder med kandidaterne frem mod et 

spændende folketingsvalg, der handler om at sikre, at Midt- og Vestjylland fortsat har en kandidat i 

folketinget efter valget. 

Vi glæder os samtidig til at hilse på rigtig mange medlemmer, der kan være med til at skabe en livlig og 
festlig valgaften. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Vestjyllands Storkreds 

 



Materialer 

Ekstraordinær generalforsamling: 
DAGSORDEN 

A. Valg af dirigent 
B. Valg af referent 
C. Forslag fra bestyrelsen for storkredsen om navneændring fra "Alternativet i Vestjyllands 

Storkreds" til “Alternativet i Midt- og Vestjylland”. 

Vedtægternes kapitel 1  - Indledning: 
§ 1 
Navn og Område 
Stk. 1 
Navnet på Storkredsen er “Alternativet i Midt- og Vestjylland”.  
Herefter omtalt som Storkredsen. 
Stk. 2 
Storkredsen omfatter det geografiske område, Alternativet fastlægger som Vestjyllands Storkreds.  
Begrundelse: Bestyrelsen ønsker et navn på Storkredsen, der er mere rummelig så også de 2 største 
lokalforeninger, Silkeborg og Viborg, der er beliggende i Midtjylland, bliver en mere integreret del at 
Storkredsen. 

C. Eventuelt 

Opstilling EU kandidat 
Præsentation af kandidaten Børge Sommer 

�
Kandidat beskrivelse for Alternativets kandidat 
til EU-valget maj 2019.Storkreds Vestjyllands 
Storkreds, 
 
Jeg hedder Børge Sommer, er født i 1946 i en 
sydfynsk bondefamilie, nr. 4 i en børneflok, af 
forældre, hvis vigtigste princip var, at deres 
børn skulle have en uddannelse. Selv om 
midlerne var små, var der altid nok til 
uddannelse. 
 
Jeg tilhører hermed en af de mest priviligerede 
generationer siden Danmark fik sin grundlov i 
1849. Landboreformerne i 1920-30 gjorde, at 
min far blev selvstændig landmand i stedet for 
daglejer. Fra midten af  det 20. årh. var al 
undervisning gratis, praktisk talt var der fri 
adgang til universiteterne for alle, der havde en 
studentereksamen. Det var et spørgsmål at 

rekvirerer et ansøgningsskema og sætte kryds 
ved, man gerne ville være. 
 
Der har aldrig været krig inden for landets 
grænser i min tid. Jeg valgte at blive 
militærnægter, men blev kasseret da Lejren, 
jeg skulle ind i, brændte. 
Kender ikke til arbejdsløshed i mit eget fag, jeg 
har gennemgået to speciallægeuddannelse, 
pædiatri og samfundsmedicin. Jeg har arbejdet 
i 5 kontinenter, været i mere end 80 lande. Da 
jeg blev pensioneret som embedslæge for et 
par år siden og talte mine pensioner op, var der 
nok til en Tesla. 
 
Danmark er et godt land, (for danskere). Uffe 
spurgte mig en gang jeg kørte rundt med ham i 
Jylland for at peppe kandidater op, hvorfor jeg 
gad at være politiker, - jeg kunne kun svare, 
"Jeg kan ikke lade være.” Da han havde behov 
for at stive sit CO2 egenskab af, som han 
havde ødelagt ved at flyve fra Kbh til Ålborg, 
kunne transport i en el-bil accepteres 
  
Da socialdemokraterne har haft magten i den 
største del af tiden, har jeg brugt dem som 
eksponent for udviklingen, men ret beset har 
jeg været Alternativ hele mit liv.  
Groft sagt har jeg været børnelæge i den ene 
tredjedel af mit liv, embedslæge en anden 
tredjedel. Den sidste del har jeg arbejdet i 
udlandet, overvejende for Danida med 
internationale opgaver ind imellem. 
Var EUs delegerede ved 



bistandsforhandlingerne i Bangladesh i 2002 
Har siden 2001 været medlem af en EU 
forskergruppe, der samarbejdede med 
projekter indenfor rusmidler.  
 
På det civile plan er jeg gift med en dejlig tøs 
fra København, med hende har jeg 4 børn og 12 
børnebørn. 
Alt dette danner grundlag for mit politiske 
virke. 
 
Da ordet HÅB dukkede op som mantra i 
alternativet måtte jeg lade nogle tanker gå 
gennem hovedet. Håb om hvad, - for fanden-, 
man har jo alt! ja, hvis man er dansker. 
Derfor finder jeg at den største politiske 
opgave ligger i, at skabe fred i Europa og 
udvide freden med de mennesker, der lever 
omkring os.  
 
Det sidste tiltag fra EU hedder PESCO, 
PErmanent Structured COoperation, 
samarbejde indenfor fred og sikkerhed. Min 
første tanke da jeg så det - et NATO uden krudt 
og kugler. En nødvendighed, nu hvor der sidder 
en begyndende dement olding ved roret på den 
anden side Atlanten. (frit efter speaker i 
Nordkoreas nyhedsudsendelse.)  
Ligesom Aleksander den Store erobrede store 
dele af verden, ser jeg freden snige sig ind over 
Mellemøsten og Nordafrika. Europa har 
domineret den politiske udvikling i verden de 
sidste 200 år. Det er slut nu. Får vi igen som vi 
har fortjent, står vi til en ordentlig røvfuld. 
Claus Hjorth Frederiksen, koldkriger og 
russerforskrækket, taler krig og konflikt op, når 
han som argument for flere bevillinger til NATO 
udtrykker: - provokationer fra Putin er  i  
stigende grad en fare for Danmark, Krim og 
ØstUkraine bliver nævnt. Disse områder har i 
århundreder været russisk interesseområder. 

Danske soldater skal ikke gå rundt på 
ukrainske sletter eller forsvare baltiske byer. To 
gange er der faldet atombomber i 
krigssammen hæng. Under Koreakrigen for 50 
år siden, bad amerikanske generaler om at få 
50 atombomber, 25 til Nordkorea, resten til 
Kina. 
De meget omtalte Starfighterfly kan blive 
hjemme og vi har pludseligt en masse penge til 
udvikling af vore EU-nabolande. 
 
Udgifter til sundhedsvæsenet løber løbsk i 
disse år. I dette deprimerende regnestykke 
glemmes ofte, at midlerne til bygning af 5 
supersygehuse til 25 mia kr. ikke indgår. 
Undersøgelser af sammenhæng mellem 
sygehusstørelse, økonomi og effektivitet taler 
for mindre enheder. Vi skal satse på de 
behandlinger, som er dokumenteret 
virksomme og disse skal være gratis for 
borgerne. 
 
(Læs ikke videre). Det konventionelle landbrug 
kender godt til bæredygtig udvikling. Jeg 
omgås dem i det daglige og vi taler ordentligt til 
hinanden. Vi skal beskytte vort miljø, men de 
skal gives fair muligheder for at afvikle deres 
gæld. 
 
Jeg kan endnu ikke alle partiets politiske 
programpunkter, men har lært mig et par 
teknikker. Spørger mig selv,- hvad er Dansk 
Folkepartis holdning her. Vælger jeg så det 
modsatte synspunkt, plejer jeg at ramme plet. 
 
Måske allerede ved næste valg kan vi komme 
til at spille samme rolle som DF. Det vil være 
Guds gave til det danske folk. 
 
Ringkøbing maj 2018 
Børge Sommer  

 
 

 



Opstilling af folketingskandidater: 
- Følgende nye personer har meldt sig som kandidater til det kommende folketingsvalg og vil 

gerne opstilles som kandidater: 
o Andreas Skieboe 
o Brian Bruhn 

Opstillingsgrundlag Andreas: 

�  

Andreas Skielboe - Motivation til 
folketingskandidatur for Alternativet - Maj 
2018 
Jeg mener det er på høje tid at gøre op med 
de gængse rammer og overbevisninger der 
hersker i det neoliberale politiske landskab, 
som sætter naturen, fællesskabet, og den 
rationelle videnskab uden for reel 
indflydelse. Jorden har behov for nye 
bevægelser der gør op med de udtjente 
klassisk økonomiske værdi- og 
frihedsbegreber. Bevægelser som tør at 
sætte spørgsmålstegn ved måderne 
hvorpå vi indretter vores samfund og 
hvordan vi opbygger og bevarer 
bæredygtige fællesskaber i samspil med 
naturen. 
For mig kommer værdier, idéer og moral før 
ideologi og realpolitik. I omsætning af 
værdier og idéer til politiske ideologier er 
det essentielt at orientere sig objektivt og 
ydmygt efter eksisterende erfaringer, 
evidens og argumenter. Det er især her 
Alternativet skiller sig ud i kræft af 
vores ambition om en ny politisk kultur, 
konstruktive debatdogmer og det mod og 
kærlighed vi har til at fremsætte 
nyskabende idéer i fællesskabernes og 
naturens interesse. 
Alternativet er det eneste parti i Danmark 
der for alvor tør at tænke nye tanker og 
stille spørgsmålstegn ved de 

grundlæggende, alt for ofte glemte, 
antagelser. Samtidig er vi forankret i 
vores værdier, der altid minder os om at 
udvise ydmyghed og respekt overfor andre 
idéer, mennesker. Den gængse politiske 
dagsorden nærmer sig hastigt sidste 
salgsdato, og det er på høje tid at vi får 
nogle reelle alternativer til det næste 
Danmark. 
Som mange andre aktive alternativister har 
jeg ikke været politisk engageret før jeg 
meldte mig ind i Alternativet for snart fire 
år siden. Jeg har dog længe haft lysten til at 
melde mig på banen i den politiske debat, 
og Alternativet føles som den eneste rigtige 
bevægelse at gøre det i.  
Jeg er enormt inspireret af, og taknemmelig 
for, at have mødt så mange fantastiske 
forskellige mennesker i Å og jeg bakker 100 
% op om Alternativets værdier, visioner og 
politiske forslag. 

Min primære motivation for at opstille som 
folketingskandidat til næste valg, er at jeg 
ønsker et valg. Derudover ser jeg det som 
en god mulighed for at udbrede kendskab 
til Alternativets værdier, visioner og politik 
lokalt i kredsen. Det at have en stærk 
gruppe af folketingskandidater giver 
særlige muligheder for at nå ud til flere 
mennesker, og det er en mulighed jeg 
gerne vil være med til at realisere. 
Jeg håber at få mulighed for at stå side om 
side med de andre folketingskandidater i 
Vestjyllands Storkreds, fra nu af og op til 
næste folketingsvalg. Under alle 
omstændigheder ønsker jeg alt godt 
for Å i Vestjylland kredsen op til næste valg. 

💚  Andreas Skielboe 

 



Opstillingsgrundlag Brian Bruhn: 

�  

Politik, som vi kender det i dag, ser 
desværre ikke ud til at være en del af 
løsningen på tidens store udfordringer. 
Hverken når det gælder klimakrisen, 
koncentrationen rigdom på alt for få 
hænder eller indførelsen af ny teknologi. 
Og hvis vi ser på empatikrisen, så er det 
nuværende politiske system snarere 
grunden til den end svaret. 
Jeg tror på, at politik kunne være en del af 
løsningen – og jeg brænder for at gøre mit 
til det. 
For vi skal have en bedre kommunikation. 
Internt i Folketinget og mellem politikere og 
befolkningen. 

Min baggrund er, at jeg er uddannet 
journalist og har arbejdet som leder både 
på et spillested/koncerthus og en 
onlineredaktion. I dag er jeg eventmager 
på biblioteket i Herning, så jeg har 
erfaringer med fra både private og 
offentlige arbejdspladser. 
Jeg har taget en masteruddannelse i positiv 
psykologi fra Aarhus Universitet og en 
mediator/konfliktløsningsuddannelse 
sideløbende med mit arbejdsliv. Og så er 
jeg gift med Annette og far til Camilla på 26 
og David på 14. 
Politisk har jeg været engageret siden, jeg 
var ung. Jeg var formand for Venstres 
Ungdom i Herning og var siden opstillet til 
Folketinget for Radikale Venstre. 
Men siden Alternativet blev skabt, har jeg 
fundet mit helt rigtige politiske ståsted. Jeg 
var med, da vi skrev det første politiske 
program på Granhøj Dans i Aarhus og er 
helt igennem vild med vores tilgang til den 
demokratiske proces og de løsninger, som 
uanset hvad, bare skal findes. 

Jeg forudser, at en dag kommer mine 
børnebørn til mig og spørger ”bedstefar, 
hvad havde I gang i med forureningen den 
gang? ”. Og jeg vil gerne have noget 
fornuftigt at svare dem. 

Valg af spidskandidater og rækkefølge 
på stemmesedlen: 

Under forudsætning af at de opstillede 
kandidater vælges, er der tre der mener de 
bør være spidskandidat: 

o Brian Bruhn 
o Stine Isaksen 
o Tatjana Stenvad 

De tre motivere deres ønske om at være 
spidskandidat over for forsamlingen: 

Efter præsentation og spørgerunde skal 
spidskandidat samt rækkefølgen på 
stemmesedlen vælges. 

De skal bemærkes, at de nye vedtægter 
som vedtaget på landsmødet tilsiger, at nr. 
1 og nr. 2 på stemmesedlen skal være hhv. 
mand og kvinde/ Kvinde og mand. 


