
Beretning for Alternativet i Gribskovs bestyrelse, marts 2017 til marts 2018 

 

Årsmødet 21/3 2018. 

 

Dette var året hvor vi fik vores ilddåb på den lokale politiske scene og næsten alt har drejet sig om 

byrådsvalget. Men vi har også lavet andre ting og de kommer bedre frem hvis vi tager det lidt kronologisk. 

I april holder bestyrelsen konstituerende møde.  

I maj fortsætter bestyrelsen forberedelserne til valget.  

I juni vælger vi 3 kandidater på opstillingsmøde og afholder for første gang et sommertræf. Der fik vi mødt 

nogle medlemmer, som vi ellers ikke har hilst på så tit. Forud for sommertræffet lå en ringerunde, hvor vi 

prøvede at ringe så mange medlemmer op som muligt. 

Vi deltog i kulturnatten i Helsinge i juni og i kulturweekenden i Gilleleje i august. 

Bestyrelsen holder møder i august, oktober, november og december men ellers er scenen overtaget af 

kandidat gruppen. De sidste 2 kandidater vælges først formelt sidst i september, men er i fuld sving længe 

før det. Det er kandidat gruppen, vi kan takke for de 17 Gribskov mål, der blev vores valgprogram og fortsat 

er udtryk for hvad vi vil i kommunen. Det er også kandidat gruppen, vi kan takke for de mange udadvendte 

aktiviteter i september, oktober og november. Her har bestyrelsen også arbejdet med men ikke som 

hovedroller. Vi har bl.a. afholdt en ringerunde mere. En hel masse flere gav en hånd med da plakaterne 

skulle op og ned igen. Tak for det. 

Valget… Er glasset halvt fuldt eller halvt tomt? Fik vi et dusin stemmer for lidt eller over 700 nye? Begge 

dele. Det var både fantastisk og skuffende. Men vi har slået vores navn fast og det kan vi bruge det til at få 

en lidt mere uformel indflydelse i perioden frem til næste byrådsvalg. 

I december holdt vi julehygge og i januar evaluerede vi valgkampen. I februar et bestyrelsesmøde til 

forberedelse af årsmødet. 

Vi har en anelse færre medlemmer i dag end ved sidste årsmøde. De udmeldte, som jeg har haft kontakt 

med, har ikke meldt sig ud pgr af vores lokale arbejde. Men omvendt så har vores lokale arbejde heller ikke 

været så super godt, at det har opvejet hvad der lå i den anden vægtskål og det må vi tage til os. 

Bestyrelsen har også mistet medlemmer undervejs og det sidste halvår kun lige været nok til at kunne 

træffe gyldige beslutninger. På årsmødet får vi forhåbentligt valgt en hel masse nye kræfter ind til at bære 

arbejdet videre. 

 

Med venlig hilsen 

Thorbjørn Lau Christensen 
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