
Kære medlemmer i København

Både partiet og landet er på vej igennem et par skelsættende måneder. Vi 
håber I alle holder jer ved godt helbred og hjælper hinanden ift. til denne 
ekstraordinære situation med corona.

I Alternativet har det været nogle turbulente måneder for at sige det mildt 
– specielt på Christiansborg er situationen betydeligt ændret med ny 
politisk leder og kun et medlem af folketinget. I Alternativet København 
bakker vi selvfølgelig op om en demokratisk valgt forperson til enhver tid.

I vores egen valgkreds har medlem af byrådet, Nico Grünfeldt, besluttet sig 
for at blive løsgænger på rådhuset. Heldigvis har vi resten af BR-
medlemmernes ord for at de bliver ved med at kæmpe for vores 
mærkesager.

Tumulten omkring Alternativet på landsplan og alle mediehistorierne har 
påvirket os alle og i bestyrelsen i København har vi måttet se flere af vores 
bestyrelsesmedlemmer kaste håndklædet i ringen som et resultat. Dermed 
kan vi melde ud at Matthew Daniali, Lisbeth Jarlov, Mads Hvid samt Sara-
Emilie Jessen-Petersen har forladt bestyrelsen i Alternativet København.

Derfor består bestyrelsen nu af Kristian Johnsen (talsmand), Bodil Nissen, 
Finn Dyrby Hermansen, Tove Auda samt Brian Scherlund Bedoya 
(økonomiansvarlig).

Hvad så nu? Nu går vi fremad i samlet flok!
Som flere af jer måske har set, har vi meldt ud på vores sociale medier at vi 
nu står sammen med vores dygtige BR-politikere om at se fremad. Det er 
vigtigere end nogensinde at professionalisere partiet og organisationen 
omkring vores vigtige politiske mærkesager. Den grønne dagsorden, de tre 
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bundlinjer og alt det Alternativet har arbejdet så hårdt for, må ikke blive 
tabt i rækken af dramatiske personsager.
Derfor er vi glade for at kunne melde ud at vi i bestyrelsen står sammen 
med vores dygtige medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation, 
inklusiv vores Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde. 
Vi har vigtigt arbejde forude med at planlægge næste års kommunalvalg 
og fremme politikken frem for personsagerne. Det har I medlemmer givet 
os mandat til på årsmøderne i november 2019 og senest i februar 2020.

Vi har brug for jeres hjælp
Som tidligere udmeldt, så har vi udarbejdet et forslag til proces for 
kommunalvalg 2021, baseret på den evaluering som blev foretaget efter 
kommunalvalg 2017. Planen er ved at blive revideret, med de forbehold 
for ændringer i tidsplanen pga corona. Vi begynder ifølge planen i april 
med at forberede kandidatforløb og udvælgelse, men vi kan ikke gøre det 
alene - vi har brug for hjælp fra alle medlemmer.

Så hvis du sidder med et ønske om at arbejde for de vigtige politiske 
mærkesager i København, så kan vi bruge din hjælp til alt fra 
kommunikation og fundraising til eventplanlægning og kagebagning.

Vi mangler både hænder og hjerner, men vi mangler også midler til 
kampagnearbejdet mod KV21, da vores driftsøkonomi ikke rækker til en 
kommende valgkamp. 
Vi melder i de kommende måneder ud hvordan du mere konkret kan støtte 
os og Alternativets kandidater til kommunalvalget, men du kan allerede nu 
donere til vores KV21-opsparing via MobilePay på 403710 (Alternativet 
København KV21).

Som sagt kommer vi kun videre sammen og vi glæder os til at høre jeres 
input. 
Har I spørgsmål til nuværende situation i partiet eller til vores planer mht. 
kommunalvalg, så er du som altid velkommen til at kontakte os på kbh@
alternativet.dk

Optimistiske (corona-venlige) knus,
Bestyrelsen i Alternativet København.


