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Bestyrelsen beretning 2017 

Sidste års generalforsamling blev afholdt den 23. november 2016. Her blev Pauli Kiel, Line Høst Seiding og 

Tine Busk og Caroline Borup Hansen valgt til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes Jørgen Holm og Lene 

Skjelmose. Som revisor blev Margrethe Andersen valgt.  

Bestyrelses har kun haft få ordinære bestyrelsesmøder. På det første møde den 5. januar 2017 aftaltes det 

at holde åbne bestyrelsesmøder på Kulturøen, at lave ”Walk and talk” arrangementer, vælge kandidater til 

kommunalvalg 2017 (KV) og lave aftale om valgteknisk samarbejde. 

Line blev opfordret til og sagde ja til at stille op som spidskandidat for Alternativet til KV 17.  

Line blev endelig udpeget på et opstillingsmøde 30. marts 2017. 

Vi holdt møder med Enhedslisten (EL), og med LO og Socialdemokratiet (S) om 1. maj arrangement og 

teknisk valgforbund. Inden den endelige beslutning holdt vi medlemsafstemning, hvor vi besluttede at gå i 

teknisk valgforbund. Medlemmerne gav lige mange stemmer til S og EL. Bestyrelsen besluttede at gå i 

teknisk valgforbund med EL. 

På et bestyrelsesmøde den 26. juni 2017 sagde Marit Sonja Brick ja til at være aspirant til KV-17.  

Marit blev senere godkendt som kandidat til kommunalvalget og blev sammen med Line opstillet til 

kommunalvalget. 

Vi holdt et vellykket grundlovsmøde på Søbadet. Her holdt kommunalvalgskandidat Line Høst Seiding 

grundlovstalen. 

I efteråret 2017 var der meget travlt med at forberede valget, med møder om mærkesager, arbejde med 

fremstilling af ”store Å”, fremstilling at valgplakater, pjecer, mærkater, opsætning af valgplakater mm.  

Op tilvalget deltog Line og Marit i mange valgmøder og interview.  

Desværre måtte Pauli, Jørgen, Lene og Caroline melde sig helt eller delvist ud på grund af studier, arbejde 

og andre projekter. Det resulterede i, at Tine, Line og Marit kom til at bære det store læs med valgkampen. 

Liste Å fik 466 stemmer ved kommunalvalget og kom desværre ikke ind i byrådet. 

Vores lille partiforening har fået en masse erfaringer og er godt rustet til de næste års arbejde for et 

bæredygtigt samfund.  

Det er bestyrelsens håb, at vi kan samles om en bestyrelse, der de næste år vil arbejde for alternativets 

grundidéer både lokalt i Middelfart, på Fyn, i Danmark og Verden.  

Kærlig hilsen 

På bestyrelsens vegne  

Pauli 
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