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Alternativet Nordjylland. 

 

Opstilling til bestyrelsen i Storkredsen 11. juni 2017                                                                  

Bente Holm Villadsen, Dorfgade 14, 9330 Dronninglund 

 

Kandidat til flg. poster: 1) Forperson,  2) øvrige bestyrelsesposter. 

Jeg er nuværende forperson i storkredsbestyrelsen, og jeg stiller mig hermed til rådighed til 

bestyrelsesvalget i Storkreds Nordjylland.  

Jeg er 54 år, tidligere uddannet pædagog og daginstitutionsleder, samt blandt andet kunstterapeut. Jeg 

lever vegetarisk og økologisk og er meget bevidst om, hvad jeg som enkeltperson kan gøre for at leve i 

balance – med mig selv, med omverdenen og i forhold til natur, klima og miljø. 

Jeg har været aktiv i Alternativet siden marts 2015, senest som forperson i storkredsbestyrelsen. Det har 

været en spændende og lærerig rejse, som jeg meget gerne vil fortsætte sammen med en ny bestyrelse. 

Jeg ønsker at fremme en kultur, hvor vi arbejder i fællesskaber i bestyrelsen, og hvor hovedparten af 

opgaverne løses i udvalg/grupper bestående af både bestyrelsesmedlemmer og andre aktive medlemmer. 

Der skal være plads og tid til at afprøve forskellige metoder og kreative beslutningsprocesser, og vi skal 

være åbne for nye vinkler og idéer. Alternativet er under stadig udvikling, og det er den del af 

organisationen, som er storkredsbestyrelsen, også. 

Som forperson ønsker jeg fremover at påtage mig en mere faciliterende rolle, hvor jeg er mere aktiv og 

synlig i forhold til lokalforeningerne.  

Netværk af forbindelser på tværs i storkredsen og lokalkredsene imellem er meget værdifuldt og skal 

styrkes yderligere, så vi står med en stærk og funktionsdygtig storkreds, når det kommer til slutspurten hen 

over efteråret til kommunalvalget i november. 

Hvorfor vælge mig som forperson? Hvad kan jeg byde ind med, som også er det rigtige for 

Alternativet? 

Jeg ser mig selv som en del af helheden, og tror på, at den lille lokale forandring kan sprede store ringe i 

vandet, og påvirke samfundet i retning af langt større bæredygtighed, et nyt demokrati og en ny politisk 

kultur. 

Jeg har fokus på, at vi skal være kreative og legende i den nye bestyrelse, og have mod til at være åbne og 

afprøve nye modeller og værktøjer for kommunikation, konfliktløsning og idéudvikling.  

Jeg har erfaring med og sans for den organisatoriske struktur i Alternativet, og vil gerne medvirke til den 

kommende udvikling af organisationen, herunder de kurser og uddannelsesforløb, som allerede er i 

støbeskeen, for bestyrelsesmedlemmer, aspiranter, kandidater og medlemmer. 
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Jeg vil arbejde på at få ”Den Ny Politiske Kultur” udbredt; i bestyrelsen, via kurser til medlemmerne og ikke 

mindst ved mit eget eksempel, og det står virkelig højt på dagsordenen, at det alt sammen skal være 

understøttet af de seks værdier: ydmyghed, gennemsigtighed, mod, humor, generøsitet og empati. 

Jeg har et godt overblik, talent for at skabe struktur og en god hukommelse, hvilket er nyttige egenskaber i 

bestyrelsesarbejdet; men jeg er allermest optaget af mødet mellem mennesker, og jeg opfyldes af glæde 

og entusiasme, når jeg oplever, at ”Flere ved Mere”.  Det er i mødet med alle jer, at jeg får energi til 

opgaverne, og det er i fællesskabet, vi kan forandre verden. 

Kommunikation på alle planer er et andet område, som jeg ser frem til at få lavet nogle virkelig gode 

rammer for, internt i bestyrelsen, men bestemt også til, fra og imellem lokalkredsene, på sociale medier, i 

presseverdenen og den helt almindelige samtale. Herunder tænker jeg også på, at vi skal blive bedre til at 

manifestere gennemsigtighed og åbenhed fra bestyrelsens side. 

De erfaringer jeg har gjort de sidste par år i Alternativet; det netværk, jeg har skabt mig; de fejl, jeg har 

begået og lært af; de mennesker, jeg har mødt og de spørgsmål, jeg har fået stillet – og besvaret… alt 

sammen kan jeg bruge i det videre arbejde i bestyrelsen, og hvis I er enige, meget gerne som forperson. 

 

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål 

60 86 13 33 / bente.holm.villadsen@alternativet.dk 

Med venlig hilsen 

Bente Holm Villadsen 

 

 


