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FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING FOR KOMMUNEFORENINGEN 
ALTERNATIVET KØBENHAVN

I vedtægterne for Alternativet København, senest opdateret efter æn-
dringer vedtaget på årsmøde den 26. januar 2019, fremgår rammerne for 
kommuneforeningens bestyrelse af §10. Af stk. 1 fremgår, at kommune-
foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af 7 mandater og 2 
suppleantmandater. Bestyrelsen vælges for en 1-årig periode.

I løbet af 2020 har flere medlemmer valgt af forskellige årsager at trække 
sig, så bestyrelsen for nuværende består af 4 personer. Tre af disse med-
lemmer stiller op til genvalg på årsmødet den 28. februar, mens der indtil 
videre kun er et medlem, som stiller op til nyvalg.

Dette er en tendens, som genkendes fra resten af Alternativet, hvor det har 
været svært at bemande bestyrelser for storkredse og kommuneforeninger. 
Derfor har bestyrelserne for Kommuneforening København og Storkreds 
København valgt at indgå et tæt samarbejde, som sikrer en styrket sam-
menhæng i indsatsen, samt en mere effektiv udnyttelsen af vores res-
sourcer og frivillige.

De to bestyrelser er enige om, at samarbejdet er velfungerende, og besty-
relserne har derfor besluttet at igangsætte en proces for udarbejdelse af et 
forslag til en formel sammenlægning, som forventes fremlagt på et ek-
straordinært årsmøde i løbet af 2021.

Indtil da er der er et behov at sikre, at den nye bestyrelse for kommune-
foreningen kan fungere og samtidig leve op til vedtægterne, såfremt der 
på årsmødet ikke opstilles og vælges de fornødne mandater. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændring:

Ændringsforslag til vedtægternes §10, stk. 1 (ny tekst med fed)

”Kommuneforeningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af op til 7 
mandater og 2 suppleantmandater, dog minimum 4 mandater. Bestyrelsen 
er valgt for en 1-årig periode.”



Alternativet København Åbenrå 33, 1124 København K
CVR 37745405

Forklaring på difference: Aflyste arrangementer på grund af Covid-19

REGNSKAB 2020

INDTÆGTER 2020 REGNSKAB 2020 (KR.) BUDGET 2020 (KR.)

Partistøtte 231.159 228.759

Donationer 3.390 0

I ALT 234.549 228.759

UDGIFTER

Bank, Mobile Pay 336 2.000

Løn, Komm.medarbejder 90.972 90.972

Årsmøder 1.066 7.000

Events 1.752 5.000

Møder, frivilligpleje 52 15.000

Husleje 90.000 90.000

Andet 300 18.787

I ALT 184.477 228.759

SALDO 50.073

FRA OPSPARINGSKONTO FOR 2020 
(BL.A FREDAGSBARER)

2.721,50



Alternativet København Åbenrå 33, 1124 København K
CVR 37745405

Partistøtte 2021 er mindre end 2020 grundet færre udgifter (der modregnes)

*Frederikke stopper som student i juni, men hyres freelance til KV21.
**Forventes mindre grundet nye lokaler.

BUDGET 2021

INDTÆGTER BUDGET 2021 (KR.) REGNSKAB 2020 (KR.)

Partistøtte 228.759 231.159

UDGIFTER

Bank 1.000 336

Komm.medarbejder *65.486 90.972

Årsmøder 3.000 1.066

Events (og KV21) 55.000 1.752

Frivilligpleje 5.000 52

Lokaler Åbenrå **70.000 90.000

Andet 768 300

UDGIFTER I ALT 200.254 184.477



KRISTIAN JOHNSEN

Jeg genopstiller hermed op som medlem af bestyrelsen for Kommunefore-
ningen i København. 

Alternativet har været igennem en turbulent tid de seneste år. Men Å står 
på et stærkt fundament med gode værdier og et stærkt politisk grundlag, 
og udviklingen de seneste måneder danner grundlag for optimisme!

Det er min overbevisning, at Kommuneforeningen i København kan og skal 
spille en central

rolle i partiets genrejsning. Bestyrelsen har således en vigtig opgave i at stå 
vagt om, at vi efterlever vores vedtægter og værdier i tæt samspil med den 
politiske ledelse, HB og øvrige organisatoriske organer.

Lige så vigtigt er det, at bestyrelsen understøtter og bidrager til at sikre, at 
partiets synspunkter og politik bliver bedst muligt synliggjort, og at vi får 
vores indflydelse gjort gældende, både på Rådhuset og via fremme af aktiv-
iteter med partiets medlemmer og frivillige i København.

Jeg har været medlem af bestyrelsen siden starten 2020 og er bestyrelsens 
talsperson. Jeg er endvidere netop blevet valgt som storkreds Københavns 
delegerede i hovedbestyrelsen. Her vil jeg bidrage til at bygge bro og 
fremme styrket dialog og samarbejde på tværs af parti og geografi.

Jeg bor på Nørrebro i andelslejlighed siden 2014, er fraskilt med to store 
piger (26 og 23), som begge også bor på Nørrebro og læser på Københavns 
Universitet. Min erhvervsmæssige baggrund er præget af ledelse, hvor jeg 
bl.a. har været vicedirektør i Region Hovedstaden med ansvar for regional 
udvikling og faglig direktør for Diabetesforeningen. Jeg har således en solid 
erfaring med organisationsudvikling, partnerskaber, inddragelsesprocesser, 
økonomi, mv. Ligesom jeg har faglig erfaring med erhvervsudvikling, klima 
og miljø, energi, sundhed, forskning og innovation mv.

Jeg tror på Alternativet og vores sag, som jeg mener er mindst lige så rele-
vant og vigtig, som da partiet startede. Jeg håber, at ovenstående giver et 
billede af mine holdninger og baggrund - og ikke mindst, hvad jeg kan og 
gerne vil bidrage med!

Med grønne hilsner

Kristian Johnsen

Talsperson Å København Refsnæsgade 71st, 2200 København N Tlf. 
41918817

VALG TIL 
BESTYRELSEN



TOVE AUDA

Jeg stiller op fordi det er NU vi skal vise, vi og Å ikke er glemt, men har 
energi til at fortsætte arbejdet hen imod KV21/RV21, støtte kandidaterne 
og ikke mindst vores nyvalgte PL. Der er brug for os alle, der har været med 
i mange år, siddet på forskellige poster og dermed fået en del erfaring, vi 
kan være en god støtte til nye aktive i Alternativet. Især står de to valg for 
døren i november, og der er plads og behov, for alle der vil og kan yde et 
stykke arbejde.

BRIAN SCHERLUND TØTTRUP BEDOYA

Jeg stiller op igen fordi jeg stadig tror på den politik Å er bygget på og 
timingen har aldrig været vigtigere ift at rykke på de dagsordner. Jeg håber 
at være med til at kunne fokusere partiet mere på vores politiske temaer 
end på personsager og derfor er jeg evig optimist på partiets vegne. 

Vi har brug for alle de hænder vi kan få til at hjælpe med at genrejse dette 
vigtige projekt.

Jeg kan særligt bruges til:
Forandringsledelse, formidling og budskaber samt udvikling (både organi-
satorisk og politisk). Derudover er jeg digitalt flyvende og kan derfor også 
hjælpe med praktiske ting vedr. projekter og events.

Min baggrund kort:
Født i Esbjerg, stor familie i Aarhus, studeret på Fyn og sluttet af med en 
cand.merc i Strategi, Organisation og Ledelse fra CBS på Frederiksberg. 
Jeg har arbejdet i teknologibranchen i både det private og i det offentlige. 
I dag arbejder jeg med digitale services på tværs af staten, ministerier 
og styrelser fra Finansministeriet, hvor jeg bl.a. er ansvarlig for Unified 
Communication (videomøder) og Automatisering (bl.a. robotter). Primært 
arbejder jeg med produktudvikling, som ‘product owner’ samt med kunde-
kontakt.

Jeg bor på Nørrebro og er også frivillig på Roskilde Festival hvor jeg bl.a. 
kommunikerer om bæredygtigheds- og studenterprojekter. Her ser jeg også 
en god læring for vores organisation ift. at motivere frivillige.



CHRISTIAN GADE BJERRUM

Mit navn er Christian Gade Bjerrum, jeg er 39 år og bosat på Østerbro. Er 
vokset op i Holstebro, uddannet skuespiller fra Aarhus, uddannet yogalærer 
fra San Diego, uddannet Earth Wisdom Council Guide fra Mexico og og er 
medstifter af Bæredygtig Scenekunst NU.

Jeg har været klima-aktivist i 13 år og har lavet alverdens miljø- og klima-
orienterede kampagner i ind- og udland, bl.a. med Viva La Renovation, Mr. 
Green, Aktionsgruppen Egholm Motorvejen Nej Tak og senest Bæredygtig 
Scenekunst NU.

Jeg har været medlem af Å siden begyndelsen og mine kompetencer er:

• Iværksætter

• Mobilisere bevægelser

• Humor

• Dialog og at lytte

• Idérig og arbejdsom

• m.m.

Jeg har tidligere været i bestyrelsen i Aalborg Lokalforening - jeg stillede 
op til Folketinget i 2019.


