
 
Godt nytår til alle i Københavns Omegns Storkreds 
2019 bliver et spændende år, med det kommende folketingsvalg og ikke mindst valget til Europa-
Parlamentet, samt både ekstraordinært og ordinært Landsmøde. 
 
IND I MASKINRUMMET - HVAD KAN DU LAVE I ALTERNATIVETS VALGKAMP 

For at få valgmaskinen til at køre, inviterer vi jer til en tur i maskinrummet, så kom endelig og 
deltag i dette, gratis og skønne arrangement, der består af 2 workshops for alle medlemmer, ikke-
medlemmer og nysgerrige – så inviter gerne, hvis der er nogle du vil mene dette kan være 
interessant for. 

Mandag den 28. januar 2019, Kl. 17-21 Sted: Åbenrå 33, 1124 København K 

Læs mere, og tilmeld dig her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/2886 

HUSK, i toppen højre side                           på AlleOs, ellers kan du ikke tilmelde dig. 
 

RESULTATET AF SPØRGERUNDERSØGELSE 
 
Tusinde tak til dem der deltog i vores spørgeundersøgelse i 2018, vi har brugt en del tid på at finde 
en måde at få meldt resultatet tilbage – og er kommet frem til en overskuelig måde (synes vi) – 
hvis du vil se resultatet, kan du finde det på de efterfølgende sider i denne PDF 
 

EKSTRAORIDINÆRT LANDSMØDE 
 
Den 3. februar er der indkaldt til ekstraordinært landsmøde i Aalborg – da det er en rigtig lang og 
dyr rejse for mange i vores kreds, vil vi gerne invitere til afstemningsdag kl. 13 i Sundhedshuset 
Albertslund (Skoven), Skolegangen 1, 2620 Albertslund – her mødes vi og snakker forslagene 
igennem, finder fordele og ulemper og kan hjælpe med at få stemt digitalt. 

Vi vil også denne dag kunne hjælpe med undervisning i Alternativets IT-systemer, så du kan lære at 
bruge Dialog og AlleOs, så tag gerne computer med, hvis muligt – både til at stemme og til 
undervisningen – vi stiller også et par computere til rådighed. 
Tilmeld dig, så vi ved hvor meget der skal købes ind - ved at skrive til tilmeld.kos@gmail.com – 
skriv hvis du har allergier eller ønsker vedr. forplejning. 

Mere info: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/ekstraordinaert-landsmode-3-februar-2019 
 

OPRØR FOR FREMTIDEN 

 
Alternativet og SF i Høje-Taastrup og Albertslund, inviterer forfatterne bag bogen ”Oprør for 
fremtiden” – Lisbeth Bech Poulsen og Peter Westermann.  
Tirsdag den 22. januar kommer Arrangementet, der er gratis og åbent for alle, foregår i 
Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71 fra kl. 19. Der trækkes lod om et signeret eksemplar af 
bogen blandt deltagerne. 

I deres bog kommer de ind på mange forhold, som vi skal være opmærksomme på ang. den fremtid 
der venter os om lidt. Et af de spørgsmål som de vil komme ind på, på mødet, vil være fremtidens 
arbejdsmarked. Et arbejdsmarked hvor flere og flere funktioner overtages af robotter. Hvordan skal 
vi – på en solidarisk måde håndtere det? 

Et andet forhold vedr. fremtidens arbejdspladser angår platformsøkonomien. Hvordan håndterer vi 
at stadig flere arbejdspladser er kortvarige ansættelser og således meget usikre arbejdspladser. 

Klangbunden for deres oplæg vil være optimistisk med udgangspunkt i at Danmark har en stærk 
tradition for andelstanke, højskolebevægelse og fagbevægelse som – efter forfatternes opfattelse – 
bør styrkes. 
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Mulighed for at tage dine børn med?
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Hvordan skal vi afslutte et arrangement

Afslutte med en fest

Udfylde dagen med politik

Fællesspisning

Andet

10%

7%

12%

10%

12%
21%

7%

11%

5% 5%

Emner du syntes kunne være rigtig spændende
Sundhedspolitik

Udlændingepolitik

Socialpolitik og social retssikkerhed

Arbejdsmarkedspolitik

Udlændingepolitik, Integrationspolitik og inklusion

Miljø- og klimapolitik

Boligpolitik

Skolepolitik

Skattepolitik

Andet
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29%

10%

Er du til at lytte eller deltage?

Fordrag

Workshop

Politisk Laboratorium (POLA)

Andet
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Vil placeringen være afgørende 

Jeg tager gerne turen hvis det er spændende

Det skal være nemt at komme til med off. Transport

Kan ikke transportere mig så langt
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31%

13%

Hvor lang tid bør det tage?
En hel dag
Formiddag
Eftermiddag
Aften
Andet
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Hvornår passer det bedst i din kalender?
Hverdag
Lørdag
Søndag
Andet
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Emner der kunne være rigtig interessante
Introduktion til Alternativet

Undervisning i Alternativets systemer

Politikudvikling

Arbejdet i en kommunalbestyrelse

Arbejdet i Regionsrådet

Arbejdet i Folketinget

Andet

1000 tak for jeres input til vores spørgeskema - Her er resultatet :-)
Med grønne hilsner

Alternativet - Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Aktivisme (foredrag, workshop og POLA lyder gammeldags , tørt og kedeligt)

Kulturelle arrangementer

KULTUR!!! Det er 

HELT fraværende. Det 

er for dårligt på alle 

måder!

Jeg vil gerne fremlægge 
en jernbanepolitik Arbejdet i lokalforeningernes 

bestyrelser. Opbygning, 

vedtægter, beretninger, regnskab, 

skabe fællesskab på tværs.

Plads til hyggelig snak

Fest er måske så meget sagt - 
men måske lidt hygge.

Jeg foreslår valgfrihed for hver deltager!

Med at sige tak for i dag og så have 

fællesspisning midt i arrangementet

Går ind for, at der skal være 
plads til børn - så vidt muligt

Ja, endda meget afgørende :)

Hold KOS-arrangementer på LS ved Nørreport - 

lige kort for alle og meget nemmere end at komme 

fra den ene ende af storkredsen til den anden, 

især med offentlige

Foretrækker korte fokuserede og effektive møder, som kan suppleres med socialt samvær for dem der har tid og lyst til det

Jo større omfang jo større behov for tidlig 

fastsættelse af tidspunkt. Hele dage skal 

lægges mange måneder i forvejen. Møder og 

workshops minimum en måned i forvejen

Hverdage i respekt for arbejdstid

Udviklings projekt i udlandet

Ungdomspolitik Kulturpolitik, uddannelsespolitik, teknologi- og it-politik

Jeg er efterhånden træt af at man altid skal fjolle på den ene eller anden måde når man møder op til en fællesting i Alternativet. Det er fint nok til POLA’er og lignende hvor det er en kreativ proces, men når jeg f.eks. kommer for at lære om at strukturere forhandlingerne hvis vi får valgt folk ind i et byråd, så vil jeg IKKE sættes til at danse!!!

Alle mulige kampagne-

aktioner, teambuilding dels 

i/af kandidatgruppen, dels 

i bestyrelsen og gerne 

blandt medlemmerne 

også.

Tak for at I spørger og tak for at 

I giver den en skalle i KOS.



Kender du en, der her meldt sig ud, eller overvejer du selv dit medlemskab, og 
kunne du tænke dig at skrive lidt om dine tanker?

Er selv i tvivl, da jeg savner en erkendelse af at skattesystemet skal laves helt om, så 
hovedvægten bliver lagt på forbrug. Der ved skal alle der sælger varer i Danmark bidrage til 
samfundet. Multinationale firmaer såvel danske. Satserne kan gradueres afhængig af vores politik, 
men nødvendige sunde varer får lav takst og luksus og usundt en høj! Derved kommer både Lego 
og Microsoft til at bidrage.

Ja jeg kender efterhånden nogle stykker, som har meldt sig ud. Meget ulykkeligt når det 
medlemskab bliver så personligt og krævende at det æder en væk det fantastiske i at være med. 
Partilivet farlige magtstrukturer ( eller menneskets natur....) kommer desværre også ind i vores 
luksusparti. Vi bliver almindelige kedelige  standard mennesker som alle andre. 

Større og højere til loftet er der ikke. Jeg vil arbejde hårdt for at prøver at trække hele partiet 
op på 2 sal - lidt væk fra den direkte navlepilning i små nære urtehaver - men op til at mange 
flere forsøger at tænke i lidt større helikopter anskuede helheder, som skal belyse - hvordan et 
eksisterende super samfund skal med alle deres nuværende forskellige borgere (rige som fattige), 
skal kunne føle sig tilskønnet til at elske Alternativets ideer.

Mindre fokus på praktikaliteter bare for at drive gammeldags foreningsarbejde og mere udadrettet 
aktivisme. Vi får ikke vist vejen for andre ved at sidde og navlepille i bestyrelsesmøder.
Vi har en grøn politisk overskrift som vi skal have ud over rampen og som jeg sagde til Uffe på 
langbordsmødet, så skal vi sælge budskabet at det at bakke op om Å giver ikke ”en sejr til Å” men 
det skal give en sejr til Danmark!

Alternativet som bevægelse er under pres fra gammel politisk tænkning i forbindelse med 
foreninger, kommunal, regional og folketing. Posen skal rystes, det nuværende set up minder om 
politik fra 1950’erne.

Der skal være et sted, hvor man kan sætte sit kryds og gå hen, hvis man mener at klimaet og 
rovdrift på naturen er det største  og mest presserende problem overhovedet og har betydning for 
en masse andre problemer i verden. Hvis Alternativet begynder at sætte andre ting foran, er jeg 
nok væk. Det betyder ikke, at vi ikke skal have en holdning til andre ting også.

Kender mange der har meldt sig ud, enten fordi de ikke oplever at have indflydelse på Alternativets 
politik, fordi det interne demokrati skranter eller fordi de er kørt trætte i at være Tordenskjolds 
soldater i en lokal partiforening

Ja jeg kender folk der har meldt sig ud og dette især pga for dårlig organisation, kommunikation 
og hjælp til at opbygge et velfungerende lokal foreningsnetværk. Det bliver de få der bærer 
uden særlig støtte fra Alternativets hovedorganisation. Når der ikke er et fundament af noget 
velfungerende så smuldre arbejdet oftest.

Jeg har mistet motivation mange gange pga en manglende følelse på at man virkelig gør en 
forskel når man investerer meget af sin tid på at bygge en organisation op. Jeg har også mistet 
motivation pga følelsen af Alternativet er ofte topstyret. Men jeg vil se hvordan det går med 
os til næste valg, så vil jeg overveje min fremtid i denne forum. Jeg tror på kernen af projektet 
stadigvæk.



Andet du gerne vil sige?

Er ellers enig med Alternativet i stort set alt. FN´s 17 Verdensmål, De tre bundlinier og finanslov, 
men savner svar på hvor pengene kommer fra.

Alternativet er et parti, der søger balance på alle mulige områder, og det er godt, for balance er det 
vigtigste i livet (den skal dog forstås dynamisk og ikke statisk). Det har undret mig længe, at alle 
mulige får på puklen for at lave top-down processer i partiet, fordi mantraet synes at være bottom-
up. Jeg så gerne en diskussion af forholdet mellem top-down og bottom-up processer og balancen 
mellem de to. I den seneste tid har det været alt for nemt at stille sig i et hjørne og beskylde andre 
for at holde en udenfor. Inddragelse, medbestemmelse og myndiggørelse er særlige kvaliteter, 
men de kan ikke udfolde sig altid - og fx dårligere under tidspres (som i en valgkamp).

Tak til alle jer, der bruger jeres tid på Alternativet! I er de bedste :)

Vi vokser og lærer nyt hver dag. Noget af det vi skaber fungerer ikke og vi skal have modet til at 
indse det, så vi kan forsøge igen. Jeg synes personligt at bestyrelses arbejde er meget kedeligt 
og det kan nemt sætte en stopper for andres kreativitet, hvis man føler at man skal spørge om lov 
først. Bestyrelsen skal sætte klare og synlige rammer for hvad vi medlemmer har af frihed til at 
skabe og være entreprenante... jeg synes personligt at en bestyrelse i Ås rolle primært skal være 
at sørge for at vælge kandidater og hjælpe dem. Samt at stå for at passe på pengene.

Vi har et lille barn og ikke så meget tid, så vi deltager ikke meget, uanset hvordan det blir 
arrangeret. Men vi synes Alternativet et vigtigt og vil gerne støtte ved at være medlemmer...

Kunne noget af mødeaktiviteten flyttes over på mail!? Har en lav træthedstærskel, mht. fysisk 
mødedeltagelse. Hvad med et debatforum pr. mail!? Eller brainstorm pr. mail, i forbindelse med 
valg mv.!?

Jeg håber, der er andre i Alternativet, der interesserer sig for jernbanepolitik

I en tråd har jeg læst om en jobportal for frivillige. Det er en rigtig god idé

Jeg synes, sagen om borgmesterposten i Kbh er noget rod. Først da valget faldt på kultur og 
fritid (i mine øjne useriøst, da vi kunne have gjort en lille forskel for kontanthjælpsmodtagere, etc. 
Alt tæller!) Dernæst hemmelighedskræmmeriet om hvorfor Niko Grünfeldt går af - i mine øjne 
stemmer det ikke overens med vores værdi om gennemsigtighed. Jeg tror virkelig, dette har 
slået skår i vores troværdighed. Jeg er dog ikke ved at melde mig ud, da dette parti fortsat er det 
eneste, hvis politik jeg kan stå 100% inde for. 
Herunder regeringsudspillet, som gør mig meget stolt af Alternativet - endelig et parti, der tager 
klimaet seriøst nok!

Det næste halve år indtil FV og EPV synes jeg vil skal gøre alt for at både partiforeninger og 
storkreds er handlende energiske arbejdsgrupper i valgkampen og dropper alt andet arbejde. Vi 
skal vinde valg og det kræver konkret handlen, aktioner, flyers-uddeling, deltagelse i offentlige 
møder etc.. Lad os få energi af det og mobilisere vores medlemmer til bare at gøre mindst én ting 
i valgkampen. De formelle strukturer tager for mange menneskers tid - lad os bruge den tid og 
energi på konkret og sjov valgkamp for PARTIET ALTERNATIVET (ikke eller for alle 8 individuelle 
kandidater).
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