
Ansøgning bestyrelsen Alternativet Silkeborg 

Navn:  Tine Sax 

Alder:  42 

By:  Silkeborg 

 

Hvorfor jeg stiller op til bestyrelsen: 

Den korte udgave… 

… er, at jeg har lyst til at gøre en indsats for, at den verden vi overlader til vores børn, er 

mere bæredygtig, end det vi præsterer lige nu og har gjort i mange år! Tror et centralt ord for 

mig er ”håb”! 

Den lidt længere version…  

Jeg er politisk ganske uerfaren, og går ind på den politiske scene med ydmyghed. Jeg bryder 

mig ikke om begrebet ”politisk scene”, og vil gerne betragte min (og de mange andre politisk 

uerfarne i Å) manglende erfaring som et aktiv. Politik skal ikke ”spilles på en scene”, men 

afspejle reelt levet liv og involvering. At bekende kulør politisk krævede mod fra min side, et 

mod jeg håber, kan drive mig i bestyrelsesarbejdet – også når det bliver svært, for det gør 

det. Jeg brænder for Å’s debatdogmer og værdien gennemsigtighed. At turde indrømme når 

der er noget, man ikke ved noget om, og når man tager fejl – og det forestiller jeg mig, at vi i 

mange situationer vil få brug for. Det drejer sig i virkeligheden om et læringsperspektiv, som 

også kan afspejle sig i begrebet generøsitet – at vi deles om at lære! Empati er en af de 

værdier jeg synes kommer til udtryk i de tre bæredygtige bundlinjer – en gennemsyrende 

grundtænkning jeg virkelig holder af.  

Som ovennævnte antyder, vil jeg i bestyrelsesarbejdet være en af dem, som holder fast i, og 

sørger for at vi genbesøger nogle af Å’s helt oprindelige tanker og begreber – fordi det var det 

jeg faldt pladask for.  

Jeg vil også arbejde for, at vi skal have det sjovt mens vi gør det – en bestyrelse med humor 

helt centralt.  

Og vidste du, at Å’s seks værdiers forbogstaver til sammen giver H Y G G E M – som jeg har 

oversat til ”Hygge m.m.”  

Lidt om mig: 

Jeg bor i et gammelt hus i Balle med min datter Esther på 13. Derudover er jeg skoleleder på 

Gjern Skole – et job jeg virkelig holder af. Jeg vil gerne bidrage med det jeg kan, men ved 

også, at der vil komme tidspunkter, hvor jeg må melde fra.  

 

Mvh. Tine Sax, Balle d. 19/12-16 


