
 

Nærværende dokument er udtalelser fra henholdsvis Mona Kjærulff Hansen og 

bestyrelsen i forbindelse med Monas udmeldelse af Alternativet. 

 

Mona: 

 

Kære medlemmer af Alternativet. 

 

Da jeg gennem et stykke tid nu, har følt mig ekskluderet fra fællesskabet omkring Alternativets 

indsats op til Kommunalvalget, og bestyrelsen har taget nogle (for mig at se) konfliktoptrappende 

valg i forbindelse med det, er jeg blevet bedt om at komme med en udtalelse omkring mit 

standpunkt. 

 

Alternativets værdi baserede program var det der tiltrak mig i starten. At det er funderet i 

menneskelige værdier finder jeg absolut inspirerende og velvalgt. Jeg melder mig ind på en vision 

om at det skal sprede sig i hele landet, at Danmark har behov for et nyt perspektiv og jeg synes 

Alternativet leverer det i deres målsætninger, Dogmer og Værdier. 

Jeg besøger lokalforeningen i Gladsaxe, og bliver fra start opfordret til at stille op som kandidat til 

kommunalvalget. Der går noget tid før jeg siger ja – og i starten er vi 3 der stiller op. Den ene 

kandidat måtte trække sig og den anden er nummer 6 på listen. Der kommer flere opstillermøder, 

fordi bestyrelsen ikke var helt tilfredse med listen og Sadi stiller op på et af disse møder der er 

også nogle fra bestyrelsen der kommer på listen for at trække stemmer. 

Efterfølgende er der nogle hændelser som gør, at jeg føler mig nødsaget til at holde fast i de 

værdier Alternativet repræsenterer overfor bestyrelsen. 

Der sker flere ting der gør at jeg på et tidspunkt vælger at trække mig fra kampagnen, så Sadi kan 

få pladsen. Jeg vil ikke bakke op om ham som kandidat eller stå foran en bestyrelse der egentlig 

ikke ønsker jeg er der. 

Det virker på mig som om bestyrelsen er godt tilfredse med det.  

Jeg er på den måde stadig en del af valget, på plakaten og på listen, og jeg har en forventning om 

at blive inkluderet i de beslutninger der tages, og i de tiltag der gøres i forbindelse med 

valgkampen, om ikke for andet så for at jeg er orienteret. Jeg får ikke sagt det højt, jeg formoder at 

de vil forholde sig professionelt og delagtiggøre mig. 

 

Men der sker alt for meget som er taget ud af en gammel politisk kultur. Alliancer bagom, aftaler 

der ikke siges højt, og jeg holdes i arms længde fra det hele. 

 

Jeg er den jeg er – og jeg forandrer ikke adfærd eller holdning i forhold til mit humør eller andre 

menneskers forventninger.  

Er jeg ked af det siger jeg det, er jeg vred siger jeg det og stadig øver jeg mig hver dag som 

menneske på at være et ordentligt et af slagsen.  

Når det så er sagt, så er der også grænser for hvad jeg vil udsætte mig selv for, og ultimativt har 

det betydet at jeg har forladt Alternativet – så du kære medlem skal vide - at stemmer du på mig 

på Tirsdag, så stemmer du på mig og ikke på at jeg er en del af Alternativet. 



Jeg tror på at det er super vigtigt at vi som mennesker står op for det vi tror på, og det er det jeg 

har gjort. 

Ønsker du en ny politisk kultur i Gladsaxe så skal du blive aktiv i at hjælpe dem der sidder der nu, 

for jeg ved med sikkerhed at de ikke vil formå at opnå det. 

 

Der er mange gode ting at sige om Alternativet – men den måde værdierne bliver forvaltet på I 

Gladsaxe Lokalforening er ikke en jeg kan stå inde for. 

 

Du kan læse mere her: 

 

https://www.linkedin.com/pulse/når-dine-værdier-bliver-trådt-under-fode-mona-kjærulff-

hansen/ 

 

Vil du gerne i dialog med mig er jeg nem at finde evt. Her: 

 

http://www.monak.dk/ 
 

 

Bestyrelsen for Alternativet Gladsaxe 

 

 

Kære medlemmer i Alternative Gladsaxe  
Vedrørende Mona Kjærulff Hansens udmeldelse af Alternativet. 

 

Det er med ærgrelse, at vi må konstatere, at Mona, vores kandidat nr. 2 på listen til KV17, har besluttet at 

melde sig ud af Alternativet. Monas oplevelse af forløbet kan I læse om i hendes egen udtalelse – den 

anerkender og respekterer vi som Monas oplevelse. 

 

I nærværende skrivelse vil vi som bestyrelse give vores version af forløbet og en tidslinje. 

• 28.03.17 Mona og Peter Brooker bliver valgt som kandidater på opstillingsmøde.  

• 16.05.17 Sadi bliver valgt som kandidat på opstillingsmøde 

• 14.09.17 Jakob, Malene og Mogens valgt som kandidater på opstillingsmøde. Der bliver stemt om 

bestyrelsens indstilling til forsamlingen om at have listeopstilling (prioriteret liste) og rækkefølgen af 

kandidater se referat på dette link: https://dialog.alternativet.dk/t/sa-er-vores-kandidatliste-klar/6567. 

• 07.11.17 Vi har et KV17-udvalgsmøde, hvor Mona udtrykker mistillid til Sadi (er taget til referat og 

godkendt af alle deltagere på mødet). 

• 08.11.17 Bestyrelse, kandidater og KV-udvalg modtager mail fra Mona hvor hun skriver, at hun ikke vil 

samarbejde med Sadi og (citat): ”Skulle der blive to stole til Alternativet bliver jeg løsgænger”. 

• 16.11.17 Bestyrelsen beder Mona om at melde sin position klart ud til vælgerne, da vi som bestyrelse 

ikke vil stå inde for, at have en viden om Monas beslutning og samtidigt ikke melde klart ud overfor 

vælgere og forhandlingslederen (borgmester) efter valget. 



• 17.11.17 Mona melder sig ud af Alternativet og offentliggør sin oplevelse på hendes private 

Facebookside og Facebookside som Alternativets kandidat. 

• 18.11.17 På et aftalt møde med borgmesteren lægger vi kortene på bordet for at tone rent flag og 

fremstå som ærlige og troværdige samarbejdspartnere. 

 

Hvad betyder det for valget? 

• Monas plakater hænger stadig i lygtepælene – de er hendes. 

• Monas plakater vil også hænge på plakatstandere på valgstederne, da fristen for at ændre noget var 

torsdag morgen kl. 7.00. 

• Alle partistemmer til Alternativet vil tilfalde Sadi først, da han er nr. 1 på listeopstilling. 

• Mona har et personligt mandat, hvilket betyder, at hun kan blive valgt, hvis hun får minimum 1.200 

stemmer. Hvis hun bliver valgt, så er hun løsgænger medmindre hun tilslutter sig et andet parti. 

• Hvis der kun vælges ét mandat fra Alternativets liste, vil Mona, på trods af ikke at være medlem af 

Alternativet, være Sadis suppleant i selve byrådet. Det betyder, at hvis Sadi ikke kan deltage i et 

byrådsmøde, så er det Mona, der kan træde til, hvis Sadi ønsker det. 

• Mona vil som løsgænger skulle forhandle sig til de udvalgsposter hun ønsker. De udvalgsposter som 

Sadi måtte få er hans med en tilhørende suppleant fra byrådet, hvilket forhandles under 

konstitueringen. 

 

 

Gennem hele dette forløb har bestyrelsen fulgt vores vedtægter og gjort hvad vi kunne for at få hjælp og 

sparring fra Alternativet generelt. 

Forperson Mogens Juul har været i kontakt med Hovedbestyrelsesformand Nilas og Kampagnechef Esben 

flere gange for i samråd med dem at sikre, at vi som bestyrelse handlede tro overfor Alternativet og 

samtidigt valgte de strategisk bedste løsninger af hensyn til at få et godt valg.   

Til KVudvalgsmøde d. 07.11.17 tilbød bestyrelsen udefra kommende konfliktløsning for at løsne op mellem 

Mona og Sadi.  

Til møde d. 14.09.17, hvor der skal besluttes om listeopstilling og kandidatrækkefølge havde vi indkaldt 

formanden for omegnens bestyrelse som dirigent, for at have en uvildig tredjepart som vidne og garant for 

den demokratiske proces. Desværre så var vi kun 10 deltagere på dette meget vigtige møde, hvilket er et 

spinkelt grundlag at beslutte på – men sådan er spillereglerne. 

Også er der alle mellemregninger, der skal til for at få det fulde indtryk af, hvad der er sket set fra begge 

sider og flere perspektiver. Dem vil vi som bestyrelse gerne lægge frem til et kommende bestyrelsesmøde, 

der vil være åbent for alle medlemmer af Alternativet.  

Det er vigtigt at pointere, at gennem hele dette forløb, der til sidst var meget hektisk, så har vi været en 

enig bestyrelse, der også har givet forpersonen mandat til at handle i samråd med Alternativets 

hovedbestyrelse og sekretariat. 

Der er mange forskellige udfordringer rundt omkring i landet og vi har som lokalforening en forventning 

om, at vi i Alternativet får en grundig evaluering efter kommunalvalget. Vi har som lokalforening også brug 

for at drage vores egne erfaringer af alt det der er sket – det har vi brug for - og det vil vi gerne på en saglig 

og professionel måde, så vi bliver bedre.  

 



Fremadrettet så håber vi at se nogle flere af vores medlemmer til vores arrangementer og møder. Særligt 

dem, hvor der skal vælges tillidsposter. 

Vi er en forening og vores øverste myndighed er vores årsmøde eller ekstraordinære årsmøder, derfor er 

det vigtigt at I kommer og er med til at sætte de stærkeste hold i fællesskab. Jo flere vi er til at gøre det, jo 

mere solid bliver konstruktionen. 

Afslutningsvis har vi brug for at melde ud til jer medlemmer, at bestyrelsen ikke på noget tidspunkt har haft 

grund til at tvivle på Sadi som kandidat for Alternativet og bakker fuldstændig op om hans mandat. 

 

Med ønsket om et godt valg. 

Bestyrelsen lokalforening Gladsaxe 

 

 

 

 

 

 

Søborg d. 19.11.17 

  

 

    

 

 


