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Kære aspirant/kandidat, 
Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være 

kandidat til Folketinget i Alternativet.  

Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal i sin helhed afleveres til Kandidatudvalget (KU17) d. 19. 

februar (ulla.munksgaard@alternativet.dk) – hvis du vil med i aspirantteamet - og senest d. 25. 

feb., som er opstillingsfristen til opstillingsmødet 25. marts.   

Kandidatudvalget vil samle opstillingsgrundlaget for alle kandidater og fremlægge for Storkredsens 

medlemmer forud for opstillingsmødet. 

Kandidatgrundlaget vil blive anvendt som en del af den proces, der skal være for at kvalificere dig 

på bedste måde. 

Om kort tid vil du modtage Kandidatudvalgets Forretningsorden med bl.a. en beskrivelse af de kriterier, vi i 

KU17 arbejder efter, således at vi sikrer fuld gennemsigtighed i hele processen. Vi glæder os til at høre fra 

dig - og om dig. 

God fornøjelse og god virkelyst i Alternativet!! Og TAK for dit engagement.  

Venlig hilsen kandidatudvalget 2017 (KU17) 

Ulla Munksgaard (SSK - koordinator), Tobias Skotting (SSK), Lotte Sørensen (SSK), Carsten Elbæk Andersen 
(Næstved), Mickal Andersen (Køge), Bine Feldbæk Siefert (Odsherred), Chris Wiedbrecht (Holbæk), Rasmus 
Jørgensen (Kalundborg) 

Vigtige datoer i februar – marts: 
· Lørdag d. 11. feb. KU17’s forretningsorden offentliggøres. Samtidig varsles/indkaldes til 
Opstillingsmøde 25. marts. 

· Søndag d. 19. feb.: Deadline for indsendelse af skema/kandidatgrundlag til KU17. 

· Onsdag 22. feb.: KU17-møde om planlægning af møde med kandidaterne. 

· Lørdag 25. feb.: Sidste frist for aspiranters og kandidaters aflevering af kandidatgrundlag. 

· Torsdag 2. marts.: Møde med kandidater og kandidatudvalg om processen. Kl. 17:00-20:00 VUC 
Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst) 

· Onsdag 8. marts: Performancetræning og kandidatnetværk (LS). (Esben Sloth, Kampagneudvikler og 
ansvarlig for kandidatudvikling, Alternativets Landssekretariat). Kl. 16:00 – 22:00, Byens Hus i Roskilde, 
Stændertorvet 1 

· Lørdag 11. marts: Kandidatgrundlag og valgvideoer offentliggøres via Dialog og Youtube 

https://vucstorstroem-my.sharepoint.com/personal/ulla1454_vucstor_dk/Documents/Dokumenter/Privat/Alternativet/Kandidatudvalget/Kandidatudvalg%202017/Kandidater%20og%20aspiranter/ulla.munksgaard@alternativet.dk
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· Uge 11 (13.-17. marts): Et coaching- & træningskursus i uge 11 arrangeret af Storkredsen (tid & sted 
endnu ukendt) 

· Lørdag kl. 14-søndag kl. 15 18./19. marts: Evalueringsweekend for KU17 

· Onsdag 22. marts: Fællesmøde med kandidater og evaluering af forløbet. KL. 17:00-20:00 VUC 
Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst)   

· Lørdag 25. marts: Opstillingsmøde med efterfølgende kandidatfest. Kl. 16:00 – 22:00, Byens Hus i 
Roskilde, Stændertorvet 1. 

Grundlæggende Stamdata: 
Navn: Kristian Gylling 

Alder: 56 år 

Mail: kr.gylling@gmail.com 

Telefonnummer: 26732300 

Valgkreds: Sjællands Storkreds 

Facebook: KristianGylling 

Twitter: KrGylling 

LinkedIn: KristianGylling 

Instagram: kr.gylling 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Gerne, hvis ikke Rasmus Nordkvist skal være det. 

 

Dine motiver og forventninger til din opstilling 
Det er vigtigt at få afstemt forventninger, og derfor må du meget gerne sætte tal på den 
beskrivelse, du synes passer på dig i 1. SKEMA herunder og kryds i 2. SKEMA.  
 

Vi ønsker, at du besvarer nedenstående 3. Kvalitative spørgsmål, og så vil vi bede dig om 
sammenhængende at skrive en motiveret opstillingstale (max. 3 min. hvis den blev holdt mundtlig 
form), hvor du fletter dine svar på de kvalitative spørgsmål (ikke nødvendigvis alle) ind i 4. Min 
mulige opstillingstale.  De benævnte spørgsmål vil også efterfølgende danne grundlag for en 
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samtale mellem dig og kandidatudvalget. 
 

Til sidst må du gerne vedhæfte et CV, hvor du fremhæver de kompetencer, samt dine styrker og 
de områder, hvor du mener, at du har et ”udviklingspotentiale”. På den måde bliver det nemmere 
at målrette aspirant/kandidattræningen til dig, og det giver samtidig et mere helt billede af hvem 
du er, og hvordan du ser dig selv. 
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1. SKEMA  
I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan du gerne vil opfattes, og hvad du 
mener, at du kan stå inde for. 
Det er oplagt, at det er godt at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men lige nu 
handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og det, som du skal/kan 
arbejde med. 

Mulig beskrivelse Hvad siger du? 

(0-10 skala) 

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 

Er god til at bruge Alternativets værdier 9 

Lytter reelt til andres argumenter  8 

Er en behagelig debattør 9 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 9 

Tager godt imod direkte kritik 9 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10 

Er en overbevisende taler 10 

Holder hovedet koldt i en debat 8 

Er vidende om mange forskellige områder 9 

Er specialist på specifikke områder 7 

Får andre til at følge sig god tilpas 10 

Er god til at få grupper til at arbejde 10 

God til at skabe motivation omkring sig 9 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 8 

Er løsningsorienteret 7 
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Kan lykkes som politiker 9 

Er visionær 10 

Er pragmatisk 8 
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2. SKEMA 
De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine muligheder for 

at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot udgangspunkt for en senere 

snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til forandring i verden.  

Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række). 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

Hvilken arbejdstid 
forventer du at kunne 
lægge som kandidat? 

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 

x 

Hvordan er din 
politiske erfaring? 

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år 
x 

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang? 

Realpolitisk Visionær 
 

Værdibaseret 
x 

 

3. Kvalitative spørgsmål 
De følgende spørgsmål har en anden form.  

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 
Svar: Økonomi, menneskesyn/etik, socialepolitik og undervisningspolitik 

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 
Svar: Økonomi-/Skat-/kirke-/Social-/Skole-/Udenrigs- 

 

3. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 
Svar: En styrkelse af den politisk dannelse, - også her med mennesket i centrum. 

 

4. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig betydning for dig. 
Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 
Svar: Ydmyghed. Da det er vigtigt for at få fællesskaber til at blive frugtbare.  
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5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 
Svar: Følge med i dagspressen for hvad der sker i verden omkring os, og for at fange 
mangfoldighed i blandt mennesker.  

 

6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
Svar: 3 uger (ferie fra arbejdet) med kampagneleder og backinggruppe og fuld skrue på. 
 

7. Hvilke tanker gør du dig om samarbejdet med frivillige, tillidsvalgte og andre 
aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Svar: En ting er at føre valgkamp, - men vigtigere er at styrke tilslutningen og fællesskabet i 
partiet. 

 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
Svar: Ja. 

 

9. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og 
Alternativet problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 

Svar:  Nej  
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4. Min mulige opstillingstale 
Her udfordrer vi dine kommunikative evner til kort at kunne præcisere dine motiver og 

forventninger i en tale af max. 3 minutters varighed. Talen skal indeholde dine svar på 

spørgsmålene (ikke nødvendigvis alle) under punkt 3. 

Mennesket i centrum og hånden på hjertet. Jeg vil gerne kæmpe for, at vi med go samvittighed kan 

videregive vores verden til vores børn og børnebørn i en stand, der er bedre, end vi har fået den. Det 

gælder både et engagement for en verden, der er mere grøn, mere socialt engageret, samt et 

demokrati, der har mere fokus på menneskets trivsel end vækstrater. 

Jeg har store forventninger til at Alternativet med “Ny politisk Kultur” kan forbedre arbejdsklimaet 

i de politiske haller, så politikerleden forsvinder, og flere har lyst til at engagere sig i politik. 

Vores politiske dogmer er et fantastisk redskab til at fremme Ny politisk Kultur, - og her ser jeg 

ydmyghed som et af mine hoveddrivs for at få de mange fællesskaber til at blomstre, i stedet for at 

vi drukner i egoets tjeneste. 

Jeg glæder mig meget til at komme i valgkamp og få prøvet min politiske formået af, ligesom mine 

netværk er i fuld sving med at finde sammen omkring mig.  

Men en ting er valgkamp for at komme i folketinget, en anden og vigtigere ting er igennem 

valgkampen, at få flere til at blive medlemmer og engagere sig i Alternativet. 

 

At arbejde i Alternativet er for mig:  

 - at få mere fokus på mennesket,  

 - at få grøn omstilling til at boome. 

 - at få styr på de mange sociale svigt vi oplever. 

 - at få synliggjort at pengene også er der hvor hjertet er. 

 

 

 



 

Curriculum Vitae  

For 

Kristian Gylling. 

 
 

 

Personlige data:     
 

 Bopæl:  Hvedstrupvej 46. 4000  Roskilde   

Tlf. 26 73 23 00  Mail: kr.gylling@gmail.com 

 Født:      D. 4. april 1960, Korsør. 

 Civilstand:      Fraskilt, 2 børn:  Margrethe 23 år, Erik 20 år. 

 

Uddannelse: 
 

 1983 - 95  Teologistuderende og teolog - Københavns Universitet 

 1980 - 84   Studerende, HD i regnskabsvæsen. -  Handelshøjskolen i Kbh. 

 1977 - 79   Højere Handelseksamen, økonomi. Handelsgymnasiet i Slagelse. 

 

Eget konsulentfirma fra 1983 - 2014: 
 

Arbejdets art kan opdeles i to kategorier: 
   

1. Reorganisering af forsømte administrationer og bogholderier, indkøring af PC løsninger og 

opstart af nye bogholderier, herunder ofte overdragelse til nyansat kontorchef eller 

bogholder.   

2. Teambuilding og HR opgaver med bl.a. fokus på opbygning af det enkelte menneskes 

trivsel.   

   

Arbejdssteder har bl.a. været:  

 

 Etisk kursuskonsulent ved teambuilding kurser for erhvervslivets ledere og 

mellemledere for Dolphin Group. (www:dolphingroup.dk), 2000 -  



 Reorganisering af struktur og administration hos tømmerhandel E. Jakobsen og Sønner 

A/S, 1999 - 2000. 

 Opbygning af stab og administration hos det franske rejsebureau Travelprice A/S som 

personalechef, samt ansættelse og overgivelse af de indkørte opgaver, 1999. 

 Konstitueret administrationschef for Behandlingshjemmet Kongens Ø. 

      Døgnbehandling af op til 150 narkomaner, 1995 - 1996. 

 Reorganisering af valutakassestyringen (årsomsætning 10. mill.) og afregning af 

rejseudlæg, medicinalfirmaet Nordisk Gentofte A/S, 1985  

 Reorganisering af struktur og administration i Karnevalet i København for Københavns 

kommune, 1991 - 1995. 

 Økonomichef, Behandlingshjemmet Kongens Ø. Døgnbehandling af op til 160 

narkomaner, 2002 - 2005. 

 Controler Chevron Denmark 2005 – 2006 

 Konsulent deltid Krogerup Højskole 2006 – 2007. 

 Konsulent deltid Corpnordic A/S 2007-2009 

 

Øvrige ansættelsesforhold: 
 

 2008 -   Folkekirkepræst i Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup pastorat. 

 1998 - 08  Rådgiver for Biskop, Jan Lindhardt. 

 1997 - 98      Afdelingsleder i Det Danske Missionsselskab.  

 1980 - 82   Revisormedarbejder. Statsaut. Mortensen og Beierholm, Kbh. 

 1982 - 83   Revisormedarbejder, Statsaut. Strobel, Kbh.2008 

 1979 - 80   Privatlærer, Den Danske Generalkonsuls børn. New York. 

 

Tillidsposter: 
. 

 2016 -   Opstillet til folketinget for Alternativet. 

 2016 -   Bestyrelsesmedlem i Alternativet i Roskilde 

 2015 - 16  Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre i Roskilde (medl. siden 1978) 

 2013 - 17  Villa Skodsborg spædbørnehjem, bestyrelsesmedlem og formand.  

 2001 - 04  Medstifter og bestyrelsesmedlem ”Danmark mod Landminer” 

 2000 - 05  Medstifter af Stilhedens Katedral på Roskildefestivallen. 

 1998 - 03  Stifter af madboden Mamas Corner på Roskildefestivallen. 

 1991 - 03  Reorganisator af Karneval i København for Kbh´s kulturbogmester 

 1985 - 97      Regnskabsansvarlig, Det økumeniske Fællesråd.  

 1981 - 86  Kursusarrangør for F.Y.R., Foreningen for Yngre Revisorer. 

 

Fritidsinteresser: 
 

 Meningsdannende fora og foreningsliv. 

 Rytmisk kor og Argentinsk Tango. 

 Sund og munter dansk folkekultur. 

 Klassisk musik, teater, ballet og opera. 
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