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Bestyrelsens Årsberetning 19/20 

 

  

Bestyrelsens arbejde og opgaver 

 

1.         Åbenrå 

Med Landssekretariatets ønske om at flytte til lokaler på Christiansborg, blev det nødvendigt 

med en anden fordeling af udgifterne til husleje og drift. I skrivende stund er der enighed om 

hvordan Hovedbestyrelsen, Storkredsen, Københavns Kommuneforening, ÅU og ÅUK 

fordeler udgifterne. 

Der er efterfølgende lavet en ‘husgruppe’ som varetager husets drift. 

 

Brugerne af huset skal som altid reservere lokaler til møder i kalenderen.  

Vi må i høj grad henstille til brugerne at der rydder op efter sig og hjælper med at holde 

lokalerne i god stand. Indtil videre ser det ud til at dette fungerer tilfredsstillende. 

På sigt vil det være nødvendigt at finde flere (betalende) brugere til lokalerne. Husgruppen 

diskuterer hvem man kan invitere indenfor. Det kan være f. eks. studerende der har behov for 

en kontorplads til specialeskrivning eller lignende. Det kan også være oplagt at låne en 

kontorplads til andre ligesindede foreninger. 

 

 

 

2.         Økonomi 

Økonomisk beretning for 2019 

Først vil jeg gerne takke alle for samarbejdet i storkredsen. 

At føre regnskab for en forening med så mange aktiviteter, kandidater, valgkampagner, 

mobilepay, Landssekretariatet, og kommune, kræver at alle spiller med og hjælper kassereren 

med de rigtige oplysninger og bilag.  

Det er i høj grad på grund af dette fine samarbejde, at det er overhovedet er muligt at holde 

styr på økonomien. 

Og en speciel tak til vores egen revisor Emma og vores bogholder i Actis, Christian. 

Storkredsens regnskab for 2019 viser, at med det kæmpe aktivitetsniveau på grund af EP- og 

Folketingsvalg, blev det samlede driftsresultat et underskud på ca kr 30.000,- 

Underskuddet blev dækket af egenkapitalen, som ved regnskabsårets slutning er ca kr 

200.000,- 

Regnskabet for 2020 vil afspejle et lavere aktivitetsniveau, og vil også bære præg af at 

huslejen for Åbenrå nu deles imellem brugerne. Storkredsens andel af huslejen vil årligt være 

kr 100.000,- 

Der er et mindre fald i medlemsmidlerne, dette bliver i nogen grad ophævet af, at 
regionsmidlerne er steget. 
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3.         Samarbejde i Region Hovedstaden 

I Københavns Storkreds har vi stået for at koordinere samarbejdet i Region Hovedstaden. Det 

primære fokus har været at sikre, Alternativets politikere, Martin Schepelern og Qasam Nazir 

Ahmad, så gode arbejdsmuligheder som muligt. Et vigtigt element heri har været at sikre det 

fortsatte arbejde med Ken Patrick Petersson som rådgiver. Vi har også øget den økonomiske 

ramme de har til at afholde arrangementer mm. 

De yder alle tre et stort, utrætteligt arbejde, og vi håber meget på, at vi på sigt kan understøtte 

dem endnu mere.  

Valg af kandidater til regionsrådsvalget i 2021 er grundet COVID-19 blevet udsat til efter 

sommerferien. Når det bliver muligt at afholde opstillingsmøde håber vi meget på stor 

opbakning fra alle dele af partiet. 

Det er storkredsene for København, Københavns omegn, Nordsjælland og Bornholm der står 

for at koordinere samarbejdet i Region Hovedstaden. 

 

 

4.         Events 

Siden vores sidste årsmøde er vores gode samarbejde med kommuneforeningen og ÅU 

fortsat. Sammen nedsatte vi et fælles eventteam, og fik traditionen tro afholdt Kulturnat i Å 

med taler, livemusik, hygge og festlig stemning. Vi havde besøg af Veganerpartiet, der havde 

stillet deres foodtruck op, og arrangementet var trods silende oktoberregn velbesøgt. 

  

Før Kulturnatten deltog vores repræsentanter i husudvalget i planlægningen af en 

gennemgribende oprydning af Åbenrå. Det foregik over tre dage for alle frivillige med et par 

ledige hænder og ledige timer i kalenderen. Det lykkedes os i fællesskab at bringe mere luft 

og overskuelighed ind i vores lokaler. 

  

Da vi i løbet af februar efter valget af vores nye politiske leder begyndte at blive udfordret på 

intern uro og uenighed, inviterede vi to aftener til dialogmøde for medlemmer i storkredsen. 

Her fik vi udvekslet opfattelser, støttet hinanden og forsøgte at finde en konstruktiv vej. 

  

I planlægningen af storkredsens årsmøde var en kæmpe fest også på tegnebrættet. Vi måtte af 

et par omgange ændre på formatet, inden vi alligevel måtte aflyse arrangementet, da hele 

Danmark lukkede ned. 

 

    

5. Valg af ny politisk leder 

  

Demokratisk fest. Trælse begivenheder. Velkommen til Josephine. 

  

Det startede som en fest. En demokratisk fest. Vi var ikke, som storkreds, direkte involveret 

men fulgte med stigende interesse og begejstring processen omkring valget af ny politisk 
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leder, som Hovedbestyrelsen havde tilrettelagt. Det var et nybrud i dansk demokratisk 

historie, som kulminerede i en hidtil uset begivenhed i Amager Bio (og på nettet), hvor vi i et 

direkte valg som medlemmer kunne vælge mellem hele 6 kandidater. Forud havde forløbet en 

livgivende proces, hvor Alternativet fandt ny plads og fornyet vitalitet i de mange debatter og 

i vores alles vigtige overvejelser om, hvilken retning vi ønskede vores bevægelse skulle tage. 

  

Desværre blev tiden, hvor vi kunne markere, at vi i Å atter havde formået at ændre på ’taget -

for-givethederne’ i dansk politik ikke lang. Desværre! Valget af ny politisk leder blotlagde 

nogle dybe konfliktflader i vores parti, som vi ikke formåede at hele ved at være i samme 

rum. Hovedbestyrelsen kom på overarbejde og herfra skal lyde en tak og et anerkendende nik 

for den enorme indsats, der blev lagt for dagen. Men resultatet blev i sidste ende, at partiet 

blev splittet og hele 4 af vores 5 mandater i Folketinget valgte at blive løsgængere. 

  

Fra at være deltagere i en demokratisk fest, blev opgaven for storkreds bestyrelsen meget 

anderledes efter valget af Josephine Fock som politisk leder i Alternativet. Det var på alle 

måder en ærgerlig opgave, vi hermed fik tildelt. Vi havde netop gjort en dyd ud af, som 

bestyrelse, ikke at udtrykke opbakning til den ene eller den anden kandidat, da vores opgave 

primært er af organisatorisk art og da vi skal varetage alle medlemmers interesser i 

Storkøbenhavn. Men samtidig havde vi en stærk forventning om, at man fra alle sider 

bakkede op om en demokratisk valgt leder. Det var også vores udtrykte forventning til Uffe 

Elbæk, men det ønskede han ikke. Vi oplevede, i bestyrelsen, at storkredsens medlem af 

folketinget  ikke var loyal over for vores demokratiske proces og medlemmernes valg. 

Ligesom det i stigende grad frustrerede os, at han ikke formåede at udtrykke opbakning til 

den proces, som i så høj grad afspejlede det særlige Alternativet kan, når vi er bedst, og som 

han har så mange aktier i. Det var slidsomt at være vidne til. Det var en svær opgave, vi 

skulle forvalte. 

  

Vores taknemmelighed overfor, hvad Uffe havde været med til at skabe, og som vi alle har 

ønsket at være en del af, gjorde ikke vores opgave lettere. Det endte, som alle er klar over, 

med at vores veje skiltes. Hvilket i denne stund giver anledning til at tænke på alt det vi har 

delt og skabt sammen. Herfra skal lyde en stor tak til Uffe for at tænke nyt. Insistere på nyt 

og åbne et politisk rum ingen forestillede sig muligt. Vi vil også takke Carolina M. Maier, 

som lige akkurat ikke fik nok stemmer ved sidste års folketingsvalg. Det kom som et chok for 

os alle, og vi savner i den grad hendes stemme i Folketinget. 

  

Også tak til de af vores øvrige kandidater, der har valgt at trække sig. I uenighed. Eller af ren 

og skær udmattelse. Vores kandidathold er heldigvis fortsat stærkt, hvilket I alle vil få at se, 

når vi er på den anden side af Corona-lukketned-perioden. Når vi alle kan mødes – I ved, 

sådan rigtigt. 

  

Vi glæder os også til samarbejdet med Josephine Fock. Hele situationen i Danmark, har 

selvsagt betydet, at vi endnu ikke har nået at tegne så mange streger sammen. Men godt det 

samme. Vi har vist alle haft brug for en pause. Vi har haft brug for at sunde os. Vi forestiller 

os også, at du har skullet genfinde balancen efter den alt for turbulente start. Men herfra skal 
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du vide, at vi har genfundet orienteringsevnen. Vi tror på ’det nye’ Alternativet med dig som 

bærende kraft. Vi har fuld tillid til fremtiden. 

  

6. Ny energi. Fokus på opgaven. Sammen om København. 

  

Vi oplever, lige nu, en gryende energi. At Alternativet er lige så nødvendig som før. Og mere 

til. Vi oplever, at Corona-krisen, med alle dens barske følger, har skabt fornyet 

opmærksomhed om netop vores politiske visioner. Det er gået op for de mange, at vi ikke kan 

designe verden på grundlag af præstationskultur og grådighed. Det er gået op for de mange, 

at et velfungerende demokrati bygger på reelt fællesskab og empati. Det er gået op for de 

mange, at vi sammen formår meget mere, end vi tror. Vi formår at skabe reelle forandringer. 

Og med det formår vi også at løfte opgaven med at skabe en bæredygtig klode. 

  

De nye vilkår, som gælder for Alternativet, er at vi er blevet få og små. Sådan behøver det 

ikke at blive ved med at være. Men sådan er det lige nu – og det er ikke nødvendigvis bare 

skidt. Det nye Alternativet samler sig om opgaven. Det er tydeligt, hvordan alle insisterer på 

at undgå vedtægtsfnidder og forenings tritesse. Vi vil gerne i gang med det rigtige. Holde 

fokus på opgaven og hver især have mulighed for at bidrage lige dér, hvor man har sin 

særlige interesse eller færdigheder. 

  

Vi vil derfor i storkredsen, inspireret af Alternativets nye frivillighedsstrategi, holde os netop 

dette for øje. Fokus på opgaven. Høj grad af involvering. Mindre fnidder. Mere indsats. Vi 

barsler ligeledes med, som I kan se af det øvrige materiale, med ideen om at fusionere 

Københavns kommuneforening med storkredsen. Altså et samlet Å København. Denne idé 

var faktisk formuleret før alt postyret, men er ikke blevet mindre relevant. Vi arbejder for 

samme sag. Vi er ofte blandet ind i de samme aktiviteter. Derfor er det en god idé. 

  

En mindre, men dog vigtig, udløber af ovenstående er overvejelsen om, hvorvidt vi fortsat 

skal have vores lokaler i Åbenrå. Det er et fedt sted. Men det koster også en del penge, så der 

venter os en vigtig snak om dette i de kommende måneder. 

  

Meget større er det, at vi ønsker at stå sammen om København. Hvis vi gør det godt til 

kommunalvalget i København, vil det give genlyd vidt og bredt. Og hvorfor skulle vi ikke 

gøre det godt!? Holdet på rådhuset er vildt stærkt. Vores lokale profil er intakt og ikke 

svækket på samme måde som på landsplan. I kommer, med andre ord, til at høre, se og 

mærke, at vi når vi siger fokus på opgaven, så står valget til Københavns kommune og 

Region Hovedstaden højt på listen. Vi glæder os til at komme i gang.  

 


