
 Navn: Bine Siefert 

 Lokalkreds: Odsherred 

 Medlemsnummer: 14005 

 Jeg ønsker at opstille til: Storkredsbestyrelsen (genopstilling) 

 Fortæl lidt om dig selv: 

Jeg er 47 år bosiddende på landet med min mand og min store søn, hund, katte og høns. Jeg har 

egen lille hobbyvirksomhed og bruger kræfter på selvforsyning. Derfor er jeg på nuværende 

tidspunkt fleksibel med tid. 

Jeg er optaget af bæredygtighed og retfærdig fordeling af verdens goder. Som 18-årig fandt jeg vej 

til Ungdommens Røde Kors og her startede mit frivilligliv - og jeg har været frivillig i forskellige 

sammenhænge stort set siden i alt fra krisecentre for kvinder til skolebestyrelser. Selvom jeg har 

meninger om stort set alt, så er det ikke det realpolitiske der er mit afsæt i Alternativet. Jeg 

motiveres af og brænder for at skabe rammerne for politik ved at udvikle Alternativet som 

organisation. Dem der har arbejdet sammen med mig i det regi, vil nok skrive under på, at jeg trives 

som en fisk i vand i organisatorisk arbejde.  

 Fortæl lidt om hvordan du mener at kunne bidrage til den post du opstiller til. Inddrag gerne 

erfaring: 

Mine overvejelser om organisatorisk arbejde kan læses i mit opstillingsgrundlag til 

Hovedbestyrelsen. 

Når jeg vælger at genopstille til storkredsbestyrelsen, er det af flere årsager. 

Jeg mener at kunne bidrage med viden, erfaring og kendskab til storkredsarbejdet og 

organisationen i øvrigt. Det har i årevis været en kamp at få Storkredsarbejdet til at fungere, men 

jeg oplever, at vi fra september til nu har fået opbygget en rigtig god platform for det videre 

arbejde. Det vil jeg naturligvis gerne følge til dørs.  

Da jeg trådte ind i Storkredsbestyrelsen (igen) i september, var det i hånb om at styrke 

storkredsarbejdet og med det mål for øje at landets øvrige storkredse skulle styrkes i samarbejdet 

således at de 10 storkredse, trods forskellighed kunne arbejde sammen om at binde ”Det 

Alternative Danmark” sammen. Gennem initiativ, samarbejde med Hovedbestyrelsen og som valgt 

repræsentant for storkredsene i HB, synes jeg, at det er lykkes at skabe det fundament der nu kan 

bygges på med en ny konstruktion af Hovedbestyrelsen og dermed den overordnende ledelse. 

Jeg mener ligeledes at storkredsene spiller en vigtig rolle som ”lim” ude i landet. Alle ved at det går 

op og ned med, hvor meget aktivitet der er i lokalforeningerne rundt omkring. En velfungerende 

storkreds kan bakke op om de lokalforeninger der har høj aktivitet, men også holde hånden under 

de lokalforeninger der hænger lidt i bremsen, således at vi ikke oplever en ”sivning” fra bestyrelser, 

som vi har set ellers. Som en del af bestyrelsen ønsker jeg at bidrage til en styrkelse af samarbejdet 

med lokalforeningerne, da det er lokalt at gode initiativer der kan understøtte bevægelsen opstår.  


