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Undløse d.18. august 2018. 
 
Bestyrelsesmedlem i storkredsen 
 
 
Jeg opstiller som bestyrelsesmedlem i storkredsen 
 
Jeg har passeret sidste anvendelsesdag(65), men er stadig frisk, anvendelig og pligtopfyldende. 
 
Jeg er ikke den store politiker, mere den der har det organisatoriske overblik.  
 
Min store styrke i det er mit store kendskab til bestyrelsesarbejde, jeg har over 50 års erfaring fra mange 
bestyrelser i den forgangne tid. 
 
Jeg har haft mange tillidsposter gennem tiden, jeg startede med at være med i elevrådet på den skole jeg 
gik. Jeg har altid taget mit arbejde med bestyrelserne meget alvorligt og levet op til de forventninger der 
har været. 
 
Jeg har et stort kendskab til kommunikation og få ting sendt ud til tiden, mit sidste job som 
systemadministrator, havde jeg ansvaret for den interne helpdesk og styringen af det, samt kontakt til 
leverandører og forhandling af tilbud på nyt udstyr. Samtidig med den nødvendige vedligeholdelse af 
serverparken (23 servere og backup) og medansvarlig for over 500 computere og godt 1500 brugere. 
 
Jeg har altid haft job med stor kundekontakt og har kun meget få klager over mit arbejde. 
 
Jeg bestyrer pt. kundekontakt for en lokal webshop samt kontakt med udenlandske leverandører, 
sideløbende med regnskab for virksomheden. 
 
For Alternativet Holbæk har jeg formidlet og deltaget i arrangementer i både storkredsen, 
landssekretariatet og folketingsgruppen. 
 
Jeg er medlem af kandidatudvalget for storkredsen der opstiller kredsens 
folketingskandidater/Regionskandidater og deltager i møder og arrangementer samt hjælper med praktiske 
ting i den udstrækning jeg kan klare det. 
 
I Alternativet i Holbæk har, har jeg haft den daglige kommunikation til alle dele af Alternativet og haft 
kontakten til andre partier og kommunen og de steder vi har brugt lokaler samt leverandører. Jeg var med 
til at stifte lokalafdelingen og varetog det praktiske arbejde, har tilrettet vedtægter og kommende 
forretningsorden. 
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Jeg har i den tid jeg har været med i bestyrelsen i lokalafdelingen arbejdet tæt sammen med både 
forperson, næstforperson og kasserer og rådført mig i tvivls tilfælde, i andre forhold har jeg brugt både 
sekretariatet og storkredsen. Har selv været både næstforperson og nu forperson 
 
Jeg står for al kommunikation med medlemmer og resten af Alternativet, jeg står for lokaler og udsendelse 
af alt til medlemmerne og har gjort det fra første møde, sender ud tiden og jeg holder tidsfristerne. 
 
Jeg har et meget stort netværk i Alternativet, lige fra FT til andre lokalkredse. Så vidt det er muligt 
deltager jeg i både Storkredsens møder og i landsmøder og har været til flere møder på Borgen. 
 
Hvis der er punkter der ikke er belyst, uddyber jeg gerne 
 
 
 
Bedste grønne hilsner 

 
Chris Wiedbrecht 


