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Bestyrelsen for Alternativet Københavns beretning for 2017 

 

Bestyrelsen har haft mange store og svære opgaver 

i 2017, og at lave denne beretning er bestemt én af 

dem, for sikke da et begivenhedsrigt år det har væ-

ret! Det betyder for det første, at vi sammen – og 

nogle gange hver for sig eller opdelt – har skabt en 

masse, gjort os en masse erfaringer, forhåbentlig 

allerede er blevet klogere og så selvfølgelig, at vi 

også fremadrettet drager vigtig læring ud af det 

forgangne år. 

Lad det være sagt med det samme, at det at be-

væge en organisation fremad – selv når terrænet er 

ukendt – kræver en accept af risikoen for og modet 

til at begå fejl. Modsætningen hertil kan være en 

knugende nulfejlskultur, der så ofte ender med at 

låse organisationer i stilstand. Og meget kan man 

sige om Alternativet, men stilstand har aldrig hidtil 

været kendetegnende for vores fælles butik. Hver-

ken på nationalt eller på lokalt plan her i Køben-

havn, hvor vi – i lighed med 82 andre kommuner i 

landet – gik til kommunalvalg for første gang. 

Og her er for første gang muligvis et slags kodeord 

– et kodeord, der måske kan åbne for viljen til for-

ståelse, til rummelighed og til accept af, at nogle 

ting er gået mindre godt, og at det altid vil være så-

dan i denne uperfekte verden, vi bebor. Og måske 

endda også være et kodeord til at åbne op for den 

mulighed, at det ikke nødvendigvis skyldes person-

lige brister, magtønsker, skjulte og dårlige motiver, 

når tingene går mindre godt eller udvikler sig i en 

retning, man er uenig i. Og så måske det også kan 

være et kodeord til, at vi alle sammen i mindst lige 

så høj grad husker at være imponerede over alt det, 

der er gået godt. For det er der altså virkelig meget, 

der er, og hvis vi glemmer det, mister vores alles 

indsatser værdi. Og det vil da være en skam og helt 

ufortjent.  

For der er faktisk ret meget at være stolt over. Det 

er bestyrelsen i hvert fald. Stolt af at have bidraget 

til alt det, Alternativet København har opnået, ar-

rangeret, sat i søen og er lykkedes med – og dét i 

en tid, hvor arbejdsforholdene for bestyrelsen ikke 

altid har været lige gunstige. 

Nogle vil muligvis mene, at det er gået alt for hur-

tigt, mens andre vil mene, at det er gået for lang-

somt og respekt for begge de synspunkter. Ét resul-

tat, som dog desuagtet den individuelle vurdering 

af året der er gået, vil overgå til historiebøgerne og 

derfor tåler allerede nu at blive nævnt i denne be-

retning er, at Alternativet i dag har seks medlem-

mer i Borgerrepræsentationen i København og ét 

styk kulturborgmester. Samt at Alternativet i første 

forsøg ved et kommunalvalg blev det tredjestørste 

parti i København. 

Nogle har spillet større roller og andre mindre, men 

alle har bidraget – lige fra at give en skærv via sit 

medlemskab, til at donere af partiet til rent faktisk 

selv at stille op. Og det kan vi alle godt være stolte 

af. 

Men meget andet er selvfølgelig også hændt, og 

hvad er så det? Hvad er egentlig alle disse begiven-

heder, dette fravær af stilstand, vi har været igen-

nem her i København? 

 

Seneste ordinære årsmøde 

For det meste af den nuværende bestyrelse be-

gyndte begivenhederne for cirka et år siden og det 

i selvsamme lokaler, vi nu igen befinder os i. Og lad 

det være sagt helt uden omsvøb: Bestyrelsen håber 

i den grad, at i dag vil forløbe bedre end sidst, vi var 

samlet her.  
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Vi lykkedes den dag for cirka et år siden med at få 

valgt en bestyrelse, men ikke med at få valgt nye 

vedtægter. Efter grundig, nogle gange intens dis-

kussion og løbende afstemninger endte de foreslå-

ede vedtægtsændringer alligevel til syvende og 

sidst med ikke at opnå den fornødne opbakning fra 

2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Det betød, 

at vi nu i et år har været reguleret af minimumsved-

tægterne, hvilket har efterladt mange uklarheder.  

Og det har ikke altid været lige hensigtsmæssigt. 

Det skal vi gerne rette op på i dag. 

 

Valg af spidskandidat 

Den første større opgave, der tilfaldt bestyrelsen, 

var at tage stilling til spørgsmålene vedrørende valg 

opstillingsform, placering af kandidaterne på stem-

mesedlen samt evt. valg af spidskandidat. Skulle vi 

overhovedet have én? Og hvis vi skulle have én, 

hvorfor så ikke to? Eller tre? Og hvis vi skulle have 

én eller flere, hvem skulle det så være? Og hvem 

skulle vælge vedkommende? 

Spørgsmålene var mange, og det var første gang, at 

de – i hvert fald i vores regi – skulle besvares. For-

dele og ulemper blev vejet og overvejet, men da et 

overvældende flertal valgte at bakke op om en 

sideordnet liste med Niko Grünfeld som spidskan-

didat, indkaldte bestyrelsen til et ekstraordinært 

årsmøde med dette som eneste forslag. 

Mødet blev afholdt på Christianshavns Forsam-

lingshus, hvor forslaget blev vedtaget med 0 stem-

mer imod sig, og bestyrelsen efterfølgende invite-

rede til fællesspisning og festivitas.  

 

(Gruppefoto af de tilstedeværende kandidater ved valget og 

festen i Christianshavns Beboerhus. Credit: Bjarke Charlie Ser-

ritslev) 

 

Afholdelse af kandidatweekend 

En anden vigtig begivenhed i foråret var afholdel-

sen af en weekend kun for kandidaterne. Her skal 

rettelig siges, at bestyrelsen ikke gjorde meget 

mere end at sørge for de økonomiske rammer, hvil-

ket den gjorde med glæde.  

Det var nemlig en vigtig weekend, hvor kandida-

terne fordelte ordførerskaber og roller imellem sig, 

talte om deres interne samspil, samt hvordan de 

gerne ville føre kampagne; hellere som et hold end 

som 18 individer. 

 

(Niko Grünfeld holder oplæg ved kandidatweekenden i for-

året. Credit: Rasmus Blomquist) 
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Udvikling af politik 

Foråret bød også på afrundingen af den politikud-

viklingsproces, der på daværende tidspunkt havde 

været i gang i langt over et år, og som vi overtog fra 

den tidligere bestyrelse. På daværende tidspunkt 

havde været afholdt politiske laboratorier med en 

lang række forskellige politiske emner på dagsorde-

nen. 

 

(Kulturpolitisk laboratorie, hvor de første streger til Alternati-

vet Københavns kulturpolitiske forslag blev slået. Credit: Je-

sper Hyuk Larsen) 

Også i forhold til politikudvikling udtrykte mæng-

den og dybden af de spørgsmål, det rejste, at vi 

gjorde det for første gang.  

Var det en forpligtelse at tage alle indkomne forslag 

fra de politiske laboratorier med? Og hvis ikke, 

hvem skulle så foretage udvælgelsen, og hvem 

skulle godkende det endelige resultat? Var det 

medlemmerne, var det bestyrelsen, var det kandi-

daterne?  

Igen blev fordele og ulemper vejet – både i besty-

relsen, blandt kandidaterne samt deres valgte tov-

holdere – og det endte med en beslutning om, at 

kandidatholdet, der jo på daværende tidspunkt 

havde fordelt ordførerskaber imellem sig, skulle 

godkende de endelige forslag samt opsætningen af 

disse. 

Og lad det her være sagt, at bestyrelsen anerken-

der, at nogle iblandt os har andre tanker om, hvor-

dan politikudviklingsprocessen på lokalt plan skal 

foregå, og det er kun glædeligt, for bestyrelsen 

hævder ingenlunde, at udførslen var perfekt denne 

første gang.  

Uagtet de sikkert mange forskellige holdninger til 

processen, så endte den ud i de 17 bæredygtig-

hedsmål for København, der blev lanceret kort ef-

ter sommer og både kom i vores egen valgavis, på 

nettet og blev flot omtalt i medierne.  

 

(Nogle af de cirka 20.000 aviser, der præsenterede Alternati-

vet Københavns politik og blev delt ud til interesserede bor-

gere. Credit: Rikke Schlosser) 

Mange af jer har sikkert deltaget i politiske labora-

torier, arrangeret nogle eller på anden vis spillet en 

aktiv rolle i processen, så stor tak for det.  

 

Den centrale kampagne 

I foråret begyndte det endelige, centrale kampag-

nehold også at falde på plads. Jon Jackson, der tid-

ligere har ført kampagne for Carolina Magdalene 

Maier, påtog sig rollen som kampagnechef.  

Omstændighederne ville, at én af kampagnehol-

dets store opgaver blev at begynde en helt ny Fa-

cebook-side for Alternativet København, hvor alle 
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vore politiske budskaber kunne blive delt med inte-

resserede københavnere. Vi var fra begyndelsen 

noget bagud på point, idet fx Enhedslisten Køben-

havn havde over 10.000 følgere på pågældende 

tidspunkt. 

Med hjælp fra Landssekretariatet blev også opsat 

valgplakater, og nogle kandidater gjorde det selv. 

Det var i øvrigt også genstand for debat: Skulle kan-

didaterne have ens plakater, eller var det lige så fint 

med mange forskellige udtryk? Det endte som be-

kendt med flere forskellige udtryk og design – dog 

alle genkendelige som Alternativets. 

Der skulle også fordeles debatter, laves go-cards, 

vælges reklamepladser og udvikles videokoncep-

ter. Og så absolut til en brøkdel af de beløb, som de 

andre partier har til rådighed. 

Dette lykkedes – eller det lykkedes i hvert fald at 

holde os inden for budget – hvilket vil blive nær-

mere belyst, når regnskabet bliver gennemgået. 

Igen klap på skuldrene og stor ros til alle jer, der har 

bidraget. 

 

Afholdelse af fælles bydelsmøder 

Det handlede ikke kun om KV17 i foråret, da besty-

relsens bydelsteam inviterede bydelsbestyrelserne 

til et fællesmøde, hvor alle bydele var repræsente-

ret. Formålet med mødet var at tale om, hvilke ud-

fordringer bydelene sidder med, og hvilke forslag til 

løsninger de har til de nævnte udfordringer.  

Vi talte selvfølgelig om, hvilke tiltag bestyrelsen 

kunne tage ift. at støtte bydelene mere og bedre, 

end vi hidtil havde gjort. Vi nåede også omkring by-

delenes ønsker for fremtiden og var kort inde på 

økonomi, inden vi rundede af med fællesspisning. 

Vi nåede endnu et fællesmøde i august, hvor frem-

mødet var knap så godt som til det første. Her blev 

samlet op på emnerne fra det første møde, og vi 

rundede igen af med fællesspisning.  

Oprindeligt havde vi flere fællesmøder i støbe-

skeen, men blev desværre bremset af uforudsete 

omstændigheder, da bestyrelsen i august blev re-

duceret til frem medlemmer.  

Og hermed videregivet til den kommende besty-

relse, at det var nogle gode og konstruktive møder, 

der har lagt et godt grundlag for den støtte og de 

rammer, der kan og skal udvikles sammen med by-

delene. Så stor tak til bydelene for det. 

 

Afholdelse af sommergruppemøde for bestyrelse, 

kandidater og kampagneteam 

I sommer havde bestyrelsen arrangeret et som-

mergruppemøde for kandidaterne, kampagnetea-

met og bestyrelsen, og vi havde til lejligheden lånt 

Alternativet Christiansborgs gruppeværelse.  

Planen var, at vi skulle igennem dannelsen af et le-

delsesteam for kandidatgruppen, udvælgelse af 2-

3 mærkesager for Alternativet København samt op-

læg om konstituering ved Manu Sareen og oplæg 

om den professionelle kandidat ved Carolina Mag-

dalene Maier.  

Sådan skulle det imidlertid ikke gå, idet der viste sig 

at være andre behov rent internt blandt kandida-

terne. Følgelig valgte forperson Trine Hertz samt 

bestyrelsesmedlemmerne Theis Krarup Hansen og 

Vilhelm Stamp Nordahl at trække sig fra bestyrel-

sen, hvilket kom som en overraskelse for de tilba-

geværende medlemmer af bestyrelsen. Kandida-

terne havde blandt andet behov for at få talt ud om 

de mange rygter, som – til stor ærgrelse for besty-

relsen – bliver givet frirum og dermed dræner og 

skaber splid. Og det altså også i Alternativet. 

Bestyrelsens vurdering af weekenden er, at det var 

vigtigt for kandidaterne at få et rum til at tale ud, 

mens det for bestyrelsens videre virke var et tilba-

geslag, at tre medlemmer – herunder forpersonen 

– valgte at trække sig. Det betød blandt andet, at vi 

måtte indkalde til et ekstraordinært årsmøde, samt 

at vigtig viden gik tabt for bestyrelsen. 
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Afholdelse af ekstraordinært årsmøde 

Straks efter sommergruppemødet måtte bestyrel-

sen – på grund af de tre bestyrelsesmedlemmers 

afgang – straks i gang med at arrangere og indkalde 

til et ekstraordinært årsmøde, hvor bestyrelsen 

skulle suppleres op til at være fuldtallig.  

Selvom vi nærmede os valget – og man måske 

kunne mene, at vi skulle holde fokus på valgkam-

pen – var det afgørende for bestyrelsen at blive 

fuldtallige, idet den ellers ikke ville kunne træffe 

nye beslutninger, men kun eksekvere i tråd med 

tidligere trufne beslutninger. 

Om end de resterende bestyrelsesmedlemmer, 

Martin Boserup, Ida Blinkenberg Lidell, Ulla Manel 

Berghagen, Rikke Schlosser samt Magnus Harald 

Haslebo på daværende tidspunkt var godt slidte af 

et hektisk forløb, besluttede bestyrelsesmedlem-

merne i fællesskab at fortsætte. Den beslutning var 

for de færreste lystbetonet, men blev truffet ud fra 

en pligtfølelse samt en vurdering af, at en overleve-

ring og det medfølgende yderligere videnstab så 

tæt på kommunalvalget ville være yderst uhen-

sigtsmæssigt for valgkampen og kandidaterne. 

Bestyrelsen indkaldte til årsmødet, der tidligst 

kunne finde sted d. 27. september – altså en måned 

før valgkampen for alvor gik i gang. Det ekstraordi-

nære årsmøde blev indkaldt med det ene punkt på 

dagsordenen at supplere bestyrelsen med mini-

mum to nye medlemmer. En uge inden det ekstra-

ordinære årsmøde modtog vi et forslag om, at hele 

bestyrelsen skulle gå på valg. Et forslag, som besty-

relsen efter bedste vurdering var tvunget til at af-

vise. Denne afvisning medførte en del spørgsmål til 

bestyrelsen samt en klage til vedtægtsudvalget, 

som dog på samme dag for det ekstraordinære års-

møde afgjorde, at bestyrelsen faktisk var tvunget til 

at afvise forslaget. 

Selve det ekstraordinære årsmøde var præget af en 

masse spørgsmål til formalia: Hvorfor blev forslaget 

om, at hele bestyrelsen skulle gå på valg, afvist? 

Kunne man stille mistillidsvotum til dirigenten? 

Kunne man stille mistillidsvotum til bestyrelsen? 

Skulle et mistillidsvotum begrundes, eller skulle det 

ikke? Også dette gjorde vi vist alle for første gang. 

Efter et valg af dirigent, samt et nedstemt mistil-

lidsvotum til dirigenten og til sidst et nedstemt mis-

tillidsvotum til bestyrelsen nåede vi frem til valg-

handlingen, hvor Jon Jackson, Lars René Petersen 

samt Karen-Maria Slente Stubager blev valgt. Den 

nye bestyrelse konstituerede sig samme aften, 

hvor Magnus Harald Haslebo afgik som kasserer for 

at blive forperson, Jon Jackson blev næstforperson, 

mens Martin Boserup overtog kasserergerningen. 

 

8. marts, Picnic, Pride, og Kulturnatten 

Det har heldigvis ikke kun været lutter organisation 

og KV17, da der også har været plads til at fejre 

både mærkedage og holde fast i nye traditioner. Én 

af de første vigtige mærkedage var Kvindernes In-

ternationale Kampdag d. 8. marts, hvor bestyrelsen 

i samarbejde med nogle seje frivillige fik sat et læk-

kert program sammen under titlen; ”Er Christians-

borg en gammel gris? – magt og sexisme i de politi-

ske rum”, hvor vi bl.a. fik besøg af forfatteren Susan 

Simonsen, der blev interviewet af identitetsforsker 

Mira Skadesgård Thorsen om den politiske kultur 

på Christiansborg. Ukulele-Hanne spillede op med 

sexistisk hiphop i et kulturkritisk perspektiv. 
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(Ukulele Hanne fortolker raptekster som skønsang i Landsse-

kretariatets lokaler. Credit: Ulla Manel Berghagen) 

I slutningen af juni bredte vi tæpperne ud på græs-

plænen i Kongens Have til den årlige picnic. En rig-

tig hyggelig dag, hvor vejret heldigvis holdt, hvad 

det lovede. 

Traditionen tro gik Alternativet med på Priden i au-

gust. På grund af årets stramme budget og det 

større deltagerbidrag, kunne Alternativet Køben-

havn kun give et økonomisk bidrag, og Storkredsen 

hjalp til med resten.  

På den måde kunne de frivillige bl.a. producere et 

kæmpe homÅ og få sat senge på hjul, hvilket resul-

terede i en dejlig dag i mangfoldighedens tegn un-

der titlen ”I seng med Alternativet”. En stor tak skal 

lyde til Storkredsen og de frivillige for, at det kunne 

lade sig gøre, samt til Uffe Elbæk, Josephine Fock, 

Rasmus Nordqvist og så videre for at tage plads i 

sengene.  

 

(Thomas Esbensen fra Landssekretariatet slænger sig i én af 

de sammentømrede senge ved Pride 17. Credit: Bjarke Char-

lie Serritslev) 

Det er efterhånden også en tradition at markere 

Kulturnatten i oktober, hvilket vi også satte os for i 

samarbejde med et par gode frivillige. Vi både 

bagte og købte kage, kørte en tillidsbar og holdt dø-

rene åbne i Store Å, hvor flere nysgerrige kiggede 

forbi i løbet af aftenen og fik besvaret deres spørgs-

mål omkring Alternativet og Alternativets politik. 

 

Valgkamp og konstituering 

Op til selve valgkampens startskud d. 28. oktober 

var tusindvis af plakater blevet leveret til Landsse-

kretariatet, hvor de fyldte godt op i flere lokaler. 

Andre var fordelt hjemme hos kandidaterne, så vi 

var rimelig godt klædt på til at bestige lygtepælene, 

da det kl. 12.00 blev tilladt.  

 

(De første paller valgplakater bliver leveret til Landssekretari-

atet. Credit: Jakob Gorm) 

High-five-arrangementerne blev intensiveret, 

mens kandidaterne deltog i den ene paneldebat ef-

ter den anden. Både op til og i løbet af selve valg-

kampen fandt både kandidater og bestyrelse tid til 

at diskutere, hvilke mål vi satte os for selve konsti-

tueringsnatten.  

Og her er det vigtigt for bestyrelsen at sige, at be-

styrelsen samt et flertal af kandidaterne kom frem 

til, at kulturborgmesterposten skulle prioriteres 

højere end beskæftigelsesborgmesterposten – et 

valg, som senere blev genstand for så megen debat, 

især på Facebook. 
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Herudover modtog vi i bestyrelsen input til, hvem 

der skulle være medlemmer af selve konstitue-

ringsholdet – altså de personer, der skulle deltage i 

selve forhandlingerne på Rådhuset på selve valg-

natten. I den proces opstod også mange grundlæg-

gende spørgsmål: Hvor mange skal være på holdet? 

De andre siger max tre, men skal vi gøre, hvad de 

siger? Hvilke kompetencer er vigtige at have med? 

Hvor vigtigt er det med kønsfordelingen? 

Igen blev fordele og ulemper vejet, og bestyrelsen 

sammensatte et konstitueringshold, der skulle gå 

til forhandlingerne med forhandlingsmandatet fra 

både bestyrelse og kandidater. 

I løbet af valgkampen havde bestyrelsen sammen 

med en masse gode frivillige arrangeret to fester – 

en prævalgfest på Råhuset i Kødbyen samt en valg-

fest på LGQBTI-klubben Monastic i København K. 

Bestyrelsen havde ingen anelse, men sidstnævnte 

valgfest skulle dagen før valget blive den formentlig 

mest omtalte valgfest nogensinde i København. 

 

(MF Rasmus Nordqvist præsenterer de tilstedeværende kan-

didater på scenen på Råhuset i Kødbyen ved prævalgfesten 

lørdag d. 18. november. Credit: Dot Severine Nielsen) 

Det begyndte mandag morgen d. 20. november, da 

nogle fra Venstres pressetjeneste på Twitter frem-

lagde Monastic som en slags sexklub med sexgyn-

ger og darkrooms.  

Dette fik gruppeformand René Gade til – på den 

meget offentlige kanal, Twitter – at fraråde MF’ere 

– herunder Uffe Elbæk – samt ansatte i Alternativet 

at deltage i festen. Ligesom Carolina Magdalene 

Maier også udtalte sig negativt om stedet til medi-

erne. Og så begyndte bestyrelsens telefoner ellers 

at ringe, og snart sagt samtlige aviser samt DR og 

TV2 bad bestyrelsen forholde sig til udtalelserne fra 

Christiansborg.  

Bestyrelsen blev enige om, at Magnus Harald Has-

lebo som bestyrelsens talsperson og forperson 

skulle svare på henvendelserne samt de citater, 

han skulle give, hvilket han holdt sig loyalt til.  

De kraftfulde udmeldinger fra Christiansborg gav 

lidt slinger visse steder i Alternativet København, 

nogle frivillige orkede ikke virakken og trak sig, 

nogle kandidater holdt fest andetsteds, men det 

ændrede ikke ved, at festen blev en succes: Over 

500 mennesker var forbi Monastic på aftenen, hvor 

Uffe Elbæk holdt en flot tale, Niko Grünfeld holdt 

intet mindre end et brag af en tale, og stemningen 

var god. 

 

(Minutter før Uffe Elbæk holder sin tale ved Alternativet Kø-

benhavns valgfest på Monastic. Credit: Rikke Schlosser) 

Hvorom alting er, så bør forløbet give stof til efter-

tanke – både i forhold til, hvorvidt bestyrelsen 
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kunne have gjort mere for at informere Christians-

borg om fakta og så hvornår – hvis overhovedet – 

Christiansborg igennem medierne bør blande sig i 

lokalforeningers valg og fravalg. 

Også på den korte bane fik forløbet konsekvenser 

– på grund af den megen virak, der af de andre par-

tier ville kunne benyttes til at intimidere, drille eller 

lignede, og derfor ville stille Alternativet dårligere i 

forhandlingerne på Rådhuset – valgte Magnus Ha-

rald Haslebo at trække sig fra konstitueringsholdet, 

ligesom en enig bestyrelse besluttede at trække Ca-

rolina Magdalene Maier fra konstitueringsholdet. 

Det betød, at konstitueringsholdet blev ændret til 

at bestå af Niko Grünfeld, Franciska Rosenkilde, 

Kim Hjerrild og Jon Jackson, som alle forlod festen 

på Monastic ved 21-tiden for sammen med besty-

relsen at gå til Rådhuset.  

 

(En træt bestyrelse i vores lokale på Rådhuset på konstitue-

ringsnatten. Credit: Ida Lidell Blinkenberg) 

Og det skulle blive en spændende nat, hvor Alter-

nativet i begyndelsen blev forsøgt isoleret og pres-

set af Frank Jensen, hvor vi kom ind i varmen igen, 

hvor vi så alligevel igen blev forsøgt isoleret, men 

altså endte med at være en del af den brede kon-

stitueringsaftale. Her var det nok ikke uvæsentligt, 

at vi længe balancerede mellem fem og seks man-

dater, men altså endte på seks mandater. 

De gik som bekendt til Niko Grünfeld, Badar Shah, 

Fanny Broholm Hermind, Franciska Rosenkilde, 

Maja Krogh og Jakob Gorm, mens Kåre Traberg 

Schmidt, Kim Hjerrild og Jonas Bach Slot blev hhv. 

1., 2. og 3. suppleant. 

Konstitueringen resulterede i, at vi fik borgmester-

posten for Kultur og Fritid, hvilket efterfølgende 

blev genstand for en livlig debat – både i medierne 

og på vores interne fora, der lige pludselig var knap 

så interne. Måske også et forhold, som vi bredt i Al-

ternativet, skal have en drøftelse af: Hvordan hol-

der vi vores fora på Facebook udelukkende for 

medlemmer? 

Med til konstitueringsaftalen fulgte også en række 

udvalgsposter og bestyrelsesposter, som bestyrel-

sen besluttede at tilbyde medlemmerne af Alterna-

tivet København, der kunne søge om disse poster. 

Her var det en stor glæde at se, hvor mange yderst 

kvalificerede medlemmer vi har!  

 

Afrunding 

Og så nærmer vi os slutningen af denne beretning. 

Den har også været lang, men det har også været 

et begivenhedsrigt år, hvor vi gjorde mangt og me-

get for første gang. 

Som I alle ved, har vi i bestyrelsen udarbejdet en 

skitse til samt indhentet tilbud på en evaluering af 

dette lange forløb, så vi drager så meget læring som 

muligt ud af det. Da en evaluering, der går lidt dy-

bere end 30 spørgsmål på SurveyXact er en større 

udskrivning, har vi imidlertid bestemt os for, at det 

skal være op til den nye bestyrelse at beslutte, hvil-

ken model og hvilket firma man vil anvende. 

Bestyrelsen vil sige en stor tak til alle medlemmer, 

til de aktive, til tidligere som nuværende bestyrel-

sesmedlemmer, til de 18 seje kandidater, der 
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havde modet til at gå forrest, samt de seks ind-

valgte og ikke mindst borgmester Niko Grünfeld. 

Sikke et år vi har haft. 

 

(De seks indvalgte Alternativet byrådsmedlemmer til første 

møde i Byrådssalen i København. Credit: Magnus Harald Has-

lebo) 

Og så vil vi ønske jer alle et godt årsmøde samt sige 

held og lykke til de opstillede kandidater til besty-

relsen. 

 

Med venlig hilsen 

Magnus Harald Haslebo, Jon Jackson, Martin Bose-

rup, Ida Blinkenberg Lidell, Ulla Manel Berghagen, 

Rikke Schlosser og Lars René Petersen samt supple-

ant Karen-Marie Slente Stubager 


