
GENERALFORSAMLING ALTERNATIVET KALUNDBORG 7. JUNI 2018 

6 fremmødte 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
 
Dirigent: Jens Mortensen,  
Referent: Peter Skov Larsen,  
Stemmetæller Svend-Åge Westphalen 
 

2. Forpersonens beretning 
 
Jens oplæste en forkortet version af formandens beretning 
 
Den fulde beretning vedhæftet 
 

3. Forelæggelse af regnskab  
 
Peter fremlagde regnskabet 
 
Vedhæftet 
 

4. Behandling af indkomne forslag  
 
Ingen indkomne forslag 
 

5. Valg til diverse tillidsposter 
3-7 bestyrelsesmedlemmer –på valg er Svend-Åge Westphalen 
 
Han modtog genvalg og desuden stillede Klaus Hansen op. De blev begge valgt 
 
Vi er nødt til at dispensere fra vedtægternes krav om minimum 5 

bestyrelsesmedlemmer 
 
To suppleanter 
 

Ingen valgt 
 
En revisor 

  
            Ingen valgt   

 
En revisorsuppleant 

  
            Ingen valgt 
 

6. Eventuelt. 
 
Der blev talt om: 
Det er vigtigt at lokalforeningen er synlig. En form for nyhedsbrev skal prioriteres evt. med 
en ”lokalkalender”. Der skal være mulighed for de enkelte medlemmer for at være aktive.  
Vi skal have fat i de unge i multihuset og på gymnasierne. En struktureret facebook.strategi 
Eventuelt samarbejde med andre – partier eller organisationer. Skrive læserbreve.  
Beskæftigelsesudvalget fra Folketinget kommer herud 18-9 
 

 



Bilag1: 

Forpersonens beretning: 
2017 var et ganske begivenhedsrigt andet år i lokalforeningen Alternativet Kalundborgs levetid. Der har 

været opture og nedture, sejre og nederlag og både alvor og sjov. 

Vi holdt sidste generalforsamling i februar 2017 med valg af bestyrelse, diskussion af fremtidsplaner osv. 

Ved samme lejlighed holdt vi opstillingsmøde og opstillede bl. a 4 kandidater til Kommunalvalget, som jo 

klart var årets store opgave.  

Bestyrelsen konstituerede sig i starten af marts og allerede i starten af april afholdt vi det første 

arrangement – en samtalesalon om bæredygtighed i Kalundborg. Ideen var at få andre partier med, så vi 

kunne få nogle konstruktive debatter inden vi skulle bekrige hinden i kommunalvalgkampen.  Det lykkedes 

desværre ikke rigtig, så vi var kun ca. 8 personer på Gorilla Bar den aften. Til gengæld var der kage nok, en 

god debat og det efterfølgende musikindslag ved Anders Greis var decideret fremragende. 

Ugen efter fik vi så årets første stød. Vores kommunalbestyrelsesmedlem, Torben Andersen, valgte at 

forlade partiet (for senere at melde sig ind i Venstre).På den måde mistede vi desværre også en KV-

kandidat. Nogenlunde samtidig besluttede vores forperson, Rasmus Jørgensen at trække sig fra 

bestyrelsesarbejdet. Selv om de var sammenfaldende, havde de to ting ikke meget med hinanden at gøre. 

Rasmus havde arbejdet hårdt for at få lokalafdelingen op at stå og havde længe følt sig presset af for mange 

forpligtelser. Nu kunne han ikke mere. Hvad Torben tænkte på, ved vi stadig ikke helt 😊 

Bestyrelsen omkonstituerede sig, nu med Mie-Louise som forperson og Jens som næstforperson. 

Næste store opgave var Folkemødet i Høng, hvor vi havde en bod med bl.a. uddeling af æbler, 

valgkampsfoldere og jordbærplanter. To af vores KV-kandidater, Erling og Dannie deltog også i debatter på 

Folkemødet. Det var en god og hyggelig dag. 

Ugen efter tog Dannie og Mie-Louise på high-five tur, hvor de uddelte high-fives til folk i Høng, Gørlev, 

Havnsø og Kalundborg. De kom ovenikøbet i avisen for det. 

I slutningen af juni afholdt vi et supplerende opstillingsmøde til kommunalvalget, så pludselig havde vi fem 

kandidater, Dannie, Erling, Mie-Louise, Signe og Svend-Åge. Spredningen på køn og alder blev også noget 

større på den måde. Ved samme lejlighed besluttede vi endeligt at stå uden for valgforbund ved 

kommunalvalget. 

Med det ry, Alternativet har hos nogle, var vi ret sikre på, at vi i valgkampen ville blive beskyldt for at være 

useriøse. Så vi besluttede at imødegå beskyldningerne på forhånd ved at formulere en række visioner og 

konkrete forslag. Så i juli og august udarbejdede vi det KV-17 manifest, der stadig er tilgængeligt på vores 

facebook-side. Det er stadig relevant og det skal blive spændende at se, hvor mange af vores ideer, der lige 

så stille vil snige sig ind uden vores aktive hjælp. Foreløbig ser det ud til der kommer flex-busser. 

Manifestet blev officielt den 9. september. Desværre var der i mellemtiden sket det, at hele tre af vores KV-

kandidater havde trukket sig i løbet af august af forskellige årsager. Så pludselig havde vi kun Erling og 

Svend-Åge tilbage på kandidatlisten. Dannie valgte at trække sig fra bestyrelsen ved samme lejlighed, så nu 

var vi kun 5 tilbage. 

Vi hang med næbbet og følte os lidt som de ti små cyklister. Vi diskuterede om vi skulle kaste håndklædet i 

ringen med det samme. Men vi blev enige om, at vi stadig havde en opgave at løse, nemlig kommunalvalget 

21. november. Herefter måtte vi se, hvad der så skete. 



Det først vi gjorde for at reklamere for Alternativet var (med lidt hjælp udefra) at stille et hold til 

beachvolleyturneringen i Havneparken i slutningen af august. Vi var ikke i nærheden af at vinde, men 

syntes selv vi spillede OK. Og vi havde en dejlig dag. 

Næste store sats var kræmmermarkedet i Mørkøv 22. og 23. september, hvor vi arbejdede sammen med 

Alternativets lokalafdelinger i Holbæk og Odsherred. Det var god træning for kandidater (og andre) i at 

kontakte forbipasserende og engagere dem i en meningsfyldt samtale. Det var også interessant at opleve 

kulturen i de andre lokalafdelinger – vi er faktisk ret forskellige... 

Ugen efter afleverede vi så vores tilmelding til kommunalvalget, og da den var blevet godkendt, var vi 

officielt med i kampen. 

Vores indsats i valgkampen var nærmest trestrenget: 

For det første var der valgplakaterne. Både de store og de små til at sætte neden under de andres. Vi havde 

ikke så mange, og det var nok meget godt, for vi var heller ikke så mange til at sætte dem op. Vi satte de 

første op den 28. oktober og så satte vi lidt flere op undervejs. Men det blev ret hurtigt svært at finde gode 

steder til dem. De andre partier prioriterer åbenbart et tæppebombardement af plakater ret højt. 

Sådan nogle plakater skal jo også pilles ned igen, og der er det vigtigt, at man kan huske, hvor man har 

hængt dem. Vi fjernede den sidste i marts i år efter at kommunen havde gjort os opmærksom på den… 

For det andet var der det, vi kaldte vores valgkampsturne. Vi tog til forskellige byer og delt mundgodt og 

valgkampsmateriale ud. Og med mundgodt mener vi ikke de dødssyge bolsjer, de andre partier kommer 

med – næh nej det var kage og økologiske gulerødder og æbler. Den 21 oktober var vi i Svebølle og Ubby, 

og på tre lørdage i november nåede vi Havnsø og Sejerø, Høng og Gørlev og til sidst Kalundborg. 

Turen til Sejerø var lidt speciel. Vi havde taget valgplakater med fra tre af de andre partier, så Sejerø kunne 

få lidt valgkampsstemning. Og selv om de lokale sagde, at vi godt kunne have sparet os den tur, fik vi faktisk 

4 stemmer derovre. 

For det tredje var der valgmøderne. Fra den 22. oktober til den 19. november deltog Alternativet i 14-15 

valgmøder i hele kommunen – det er i gennemsnit et møde hver anden dag. Svend-Åge stod for de fleste, 

men Erling tog også sin del. Det ser ud til, at især valgmødet i Buerup var en succes – her fik vi 3,7 procent 

af stemmerne. 

Ud over valgkampen stillede vi også folk som tilforordnede på selve afstemningsdagen og en enkelt frivillig 

til indsamling af brevstemmer fra ældre og gangbesværede.  

På selve dagen havde vi indbudt medlemmer og venner til valgcafe på rådhuset, men der kom nu ikke så 

mange. Det blev da også lidt af en flad fest, da det viste sig, at vi ikke havde fået så mange stemmer som vi 

havde håbet. 362 blev det endelige tal, svarende til 1,3 procent af de afgivne stemmer. Dårligst klarede vi 

os i Svallerup med 0,6 procent og bedst i Gierslev – dvs. Løve Forsamlingshus – med 5,6 procent af 

stemmerne. 

Men så var vi også brugt op. 

Vi mødtes ikke resten af året. Efter at Mie-Louise et par gange i løbet af foråret 2018 havde forsøgt at 

hanke op i resten af bestyrelsen uden det store held, besluttede hun at trække sig fra både forpersonspost 

og bestyrelse. Samtidig flyttede Erling fra kommunen, så bestyrelsen er nede på tre personer. 

Så der står vi i dag. Men vi lever endnu. Vi havde mødtes og var begyndt at samle op og lægge en plan, da 

nogle medlemmer begyndte at rykke for en generalforsamling. Men vi skulle lige finde et sted at være og 

overholde 6-ugers fristen for indkaldelsen, så derfor kunne det først blive i dag. Jeg håber den nye 

bestyrelse tager handsken op og får startet nogle aktiviteter op, så Alternativet kan blive ved med at være 

synligt i Kalundborg kommune 



 
Bilag 2 
 

Alternativet Kalundborg - Regnskab 2018 
         

         

Udgifter:         

         

Shåppen  (T-shirts og klistermærker)   1858 kr * 

Samtalesalon (Kaffe)     100 kr * 

Folkemøde i Høng (Tilmeldeing, præmier)   655 kr * 

KV17  manifest (Forplejning)    204 kr * 

Mørkøv Kræmmermarked 
(Æbler til uddeling, 
forplejning) 481 kr * 

Tur til Sejerø (Færgebillet, æbler til uddeling)  880 kr * 

Gave       200 kr * 

Valgcafe  (Forplejning)    704 kr * 

Bankgebyrer      615 kr  

         

Udgifter i alt:      5697 kr  

         

         

         

Indtægter:        

         

Udligning 1. kvartal 2018     1512 kr  

         

         

Årets resultat: 1512 kr-5697 kr    -4155 kr  

         

Egenkapital ved årets begyndelse    7734 kr  

         

Egenkapital ved årets slutning     3579 kr  

         

         

Bemærkning:        

Udgifter markeret med * er endnu ikke afholdt, eftersom    

 vi ikke kan komme til at godkende udbetalinger fra vores bankkonto   

 


