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Kandidat som Storkreds Københavns delegerede i Hovedbestyrelsen 

Jeg stiller hermed op som kandidat til Storkreds Københavns delegerede medlem af Hovedbestyrelsen (HB). 
Jeg har været medlem af HB siden 2020 og har siden 2021 været medlem af DOL, samt det seneste år 
været næstforperson i HB. 

Som I alle ved, så har Alternativet været igennem en turbulent tid de seneste år, men efter en intensiv 
indsats på tværs af alle dele af organisationen lykkedes det os ved folketingsvalget i november 2022 at 
overbevise danskerne om, at vi er tilbage som Danmarks vigtigste grønne stemme på Borgen!  

Alternativet står derfor nu på et stærkt fundament med 6 medlemmer af Folketinget, 5 byrådsmedlemmer 
fordelt på 4 kommuner, 1000 nye medlemmer, vores gode værdier og et stærkt politisk grundlag, som 
danner grundlag for optimisme og fornyet gejst.  

Jeg er af den klare overbevisning, at et velfungerende HB har og skal spille en helt central rolle i 
genrejsningen af Alternativet og videreudviklingen af det samarbejds- og tillidsrum, som giver os ro, lyst og 
energi til at arbejde for et parti og bevægelse, som kæmper for et grønt og bæredygtigt Danmark.  

Min grundholdning er, at HB som øverste organisatoriske organ skal stå vagt om, at vi efterlever vores 
vedtægter og værdier – og at HB samtidig skal sikre, at vi som parti og bevægelse løbende udvikler os og 
vores politik på baggrund af transparente processer og med inddragelse af medlemmer og tillidsvalgte. 

Som medlem af HB vil jeg derfor arbejde for, at HB i tæt samspil med den politiske ledelse og i tæt dialog 
med bestyrelser for kommuneforeninger og storkredse skal sikre, at vi i tillid til hinanden kan diskutere og 
samarbejde på kryds og tværs – og herigennem skabe de bedste og mest synlige politiske resultater. 

Min baggrund er, at jeg har været medlem af Alternativet siden 2017, hvor jeg i en periode også har været 
talsperson for Kommuneforeningen i København. Jeg bor på Nørrebro, er fraskilt med to store piger (28 og 
25), som bor på Nørrebro og Amager, og som begge læser på Københavns Universitet.  

Min erhvervsmæssige baggrund er præget af ledelse, hvor jeg har været vicedirektør i Region Hovedstaden 
med ansvar for regional udvikling, faglig direktør for Diabetesforeningen samt direktør for en 
erhvervsdrivende forening med 160 apoteker som medlemmer.  

Jeg har således en solid erfaring med bl.a. organisationsudvikling, strategi, partnerskaber, 
inddragelsesprocesser, budgetlægning mv. – en stor del af tiden med fokus på udvikling af vores 
hovedstadsregion.  

Jeg håber, at ovenstående giver et billede af, hvorfor jeg er en relevant kandidat til hovedbestyrelsen – og 
ikke mindst, hvad jeg kan og gerne vil bidrage med! 
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