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Til dig, der er medlem af Alternativet i Varde 

Vi har nu afholdt vores årsmøde, og selvom der ikke er sket nogen udskiftning af medlemmerne af 

bestyrelsen i din lokalkreds, så får du da lige en opdateret oversigt efter konstitueringen: 

Forperson: Tina Blaabjerg Poulsen 

Næstforperson: Emmy Bjerrum Lauridsen 

Kasserer: Torsten Knack 

Bestyrelsesmedlem: Carsten Sohl 

Bestyrelsesmedlem: Tanja Bitten Jul-hansen  

1. suppleant: Christen Broberg Jensen 

2. suppleant: Lasse Thomsen 

3. suppleant: Dennis Hansen 

Ved årsmødet blev Carsten Sohl valgt som byrådskandidat til Kommunalvalget 2017, og der vil blive 

afholdt supplerende opstillingsmøder sidst på sommeren, så du kan sagtens nå at komme på listen. 

Samme aften havde vi - efter et kort oplæg og en længere debat - en afstemning om, hvorvidt vi i 

Alternativet Varde skulle indgå i et valgforbund. Beslutningen blev, at Alternativet i Varde ønsker at stå 

alene og derfor ikke kommer til at indgå i valgforbund med andre partier til kommunalvalget. 

 

Flere ved mere! 
Det betyder blandt andet, at vi er i fuld gang med at forme den politik, der vil være allervigtigst at 

lægge vægt på i den kommende valgperiode. Vi har selvfølgelig udgangspunkt i såvel miljøet, den 

sociale lighed og den økonomiske balance, men vi vil gerne have et rigtig varieret og bredvinklet syn på 

de lokale emner som muligt. Der er rigtig mange spændende områder at ta’ fat på, og ingen ved jo alt. 

Hvis du nu har et par timer på mandag, hvor du måske ligeså godt kunne sidde i Dronningeværelset på 

Det gamle Rådhus i Varde fra kl. 19.00, så skal du bare vide at det kan gå hen og blive både ganske 

underholdende og rigtig givende på mange planer. Vi vil i hvert fald være rigtig glade for at hilse på dig. 

 

                         Der er brug for nye tanker. 
 
 

Du kan se de kommende møder og arrangementer i din - og andre - lokalafdelinger under AlleOs, som 

er Alternativets medlemsportal. Her kan du også deltage i debatter, afstemninger og meget mere. 

Check også lige, om du er blevet medlem af den lukkede gruppe Alternativet Varde og Omegn på 

Facebook, hvor alle begivenheder oprettes så du kan orientere dig om, hvad der rører sig lige nu. 

 

De bedste hilsner fra 

Alternativet i Varde Kommune.                                                                                                                                                                   

Varde Kommune 

https://alleos.alternativet.dk/
https://www.facebook.com/groups/964381226937713/?fref=ts

