
Kære aspirant                                                                                            Mar 2022 

Herunder finder du ops-llingsgrundlaget, som du bedes downloade (!) og udfylde, hvis du ønsker at s-lle 
op som folke-ngs- eller regionsrådskandidat i Storkreds Sjælland. Det gælder også, selvom du -dligere har 
været kandidat. Deadline for indsending på storkreds.sjaelland@alterna-vet.dk d. 26-02-22 kl. 23:00. 

Du skal eLer nærmere aLale kunne s-lle dig -l rådighed -l en digital spørge-me sammen med andre 
aspiranter inden ops-llingsmødet. Mere om deNe når du melder dit kandidatur. Yderligere beder vi dig om 
at lave en ops-llingsvideo på max 2 minuNer (samme deadlinesom ops-llingsgrundlaget). Det er en god idé 
at sikre dig at lyden er i orden på videoen.  

Hvis du vælger at s-lle op som folke-ngskandidat nu, er det dog vig-gt, at du ønsker at bidrage ak-vt med 
dit kandidatur. Det kan fx være ved at deltage i ak-viteter og arrangementer både lokalt og på 
storkredsniveau, skriver kronikker/læserbreve og for folke-ngskandidater at understøNe de kommunale og 
regionale kandidater hen imod FV22/23. Det er en lidt anden forventning end der -dligere har været.  

Er du kandidat -l Regionsrådet, så husk at skrive det i stamarket.  

Ops0llingsgrundlaget består af 4 dele: 

Del 1 - Udfyld venligst dine stamdata på arket.  

Del 2 - skriv en mo-veret ops-lling - Ops-llingen må højst fylde 1,5 normalside og den udsendes -l 
medlemmerne 14 dage før ops-llingsmødet. 

Del 3 - Du bedes vedlægge et CV med oplysninger om din udvalgte/relevante erfaring og kompetencer.  

Del 4- Spørgsmål: 

Spørgsmålene omhandler forskellige forhold. Alle svar er legi-me og danner blot udgangspunkt for en 
indsigt i dig, og i hvordan din specifikke profil kan bidrage mest -l kandida_eltets mangfoldighed. Der kan 
være lidt forskel på vinklen a`ængig af om du ops-ller som folke-ngs - eller regionsrådskandidat.  

Vi glæder os -l at høre fra dig. De bedste hilsner – Storkreds Sjælland 

Ops0llingsgrundlag - Jeg ops0ller 0l (sæt x): 

Folke0ng X 

Regionsråd 

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Ulla Munksgaard 

Alder: 68 år 

Adresse: Hovbøllevej 4, 4880 Nysted 

Mail: ulla.munksgaard@alterna-vet.dk 

Telefonnummer: 20424407 

Lokalkreds: Guldborgsund 

mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk


Indmeldelse: 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: Ulla Munksgaard Side: Alterna-vets Ulla Munksgaard (@ullamunksgaard)  

TwiNer: @UMunksgaard 

LinkedIn:  - 

Instagram - - 

Andre sociale medier: - - 

Del 2 

Her kan du skrive din mo-verede ops-lling. Max 1,5 normalside. Beskriv gerne dine visioner for Alterna-vet 
og dit kandidatur, og fremhæv gerne relevante erfaringer. 

Mo0veret ops0lling: 

Jeg ser politik som visionens leg med fremtiden. Hvis vi ikke forestiller 
os, hvor vi skal hen, så forstener vi i slidte ord og reparerer på 
gentagelser af længst forældede handlingsgange. Ser du ikke, hvor 
forandret skoven er? Ser du ikke, hvor lidt vi behøver for at leve trygt 
og godt? Ser du ikke, hvor ufatteligt rige, vi er? Så slip tanken om det 
livslange slid, den uendelige vækst og det nødvendige forbrug og 
forestil dig kulturen i det bæredygtige samfund. 


I "Hverken-eller" (1961) definerer Villy Sørensen kultur, som måden vi 
tilfredsstiller vores behov på. Mennesker har de samme behov, men vi 
dækker dem på vidt forskellige måder - vi har alle behov for føde, men vi spiser så forskelligt med 
sølvtøj eller pinde, siddende på stole eller på gulvet, smaskende og højlydt nydende eller strengt 
kropskontrolleret og socialt disciplineret. Kulturen kan ændres, når vi ser de nye muligheder, for vi 
har friheden til forholde os til os selv og gribe nye måder at leve på. Vi kan også se farerne ved 
kursen mod ødelæggelse og udslettelse, fordi vi ikke vil forholde os til en ny kultur og nye måder 
at leve på. 


Jeg har ikke været medlem af et politisk parti før i mit liv, men oplevede, at Alternativet blev født 
med den visionære politik langt fra de gamle ideologiers bindinger til et forældet industrisamfund 
med arbejdspligt, grænseløs økonomisk vækst i tankeløs udnyttelse af naturen og dyrene og 
dominerende fokus på forbrug af mange overflødige ting. Jeg er grebet af visionen om det 
bæredygtige samfund, hvor naturen har juridiske rettigheder, som beskytter den mod 
ødelæggende produktion, hvor borgerlønnen sikrer mennesker mod nedslidning, stress og angst 
for at mangle kompetencer til det perfekte liv, og hvor der ikke mere er skat på arbejde, men på 
finansielle transaktioner, udnyttelsen af jordens og naturens ressourcer og ophobede formuer. 


Hver gang der lukkes en dør, så åbnes der tre nye. Klimakrisen har lukket for den grænseløse 
vækst i rigdom og materialisme, men der er et visionært Alternativ med det bæredygtige 
samfunds tre døre: naturen, det sociale mere nøjsomme liv med empati og tillid og så en 
værdibaseret økonomi - alle døre åbner til en ny kultur i balance. 


https://www.facebook.com/40597640a/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0


Derfor er jeg glad for at kunne engagere mig demokratisk og gøre en indsats for at Alternativets 
visioner får en stemme i folketinget. 


Her er mine erfaringer med politiske poster og kandidaturer i Alternativet: 
Kasserer i bestyrelsen for Storkreds Sjælland 2016-2018, endvidere forperson i 2018.  
Som medlem af bestyrelsen for Storkreds Sjælland har jeg været med i kandidatudvalget og 
medudvikler af forretningsordenen for KU17, kandidatprocessen og ops-llingsmødet.  
Organiseret Dølle-eventen og demonstra-onen mod fracking på Lolland (Maribo 28. juli 2017).  
Som folke-ngskandidat -l FV19 har jeg organiseret adskillelige events og kampagner.  
Kasserer i bestyrelsen for Alterna-vet Guldborgsund 2017-2020 (og Alterna-vet Faxe-Stevns, da det 
kneb) og forperson i bestyrelsen for Alterna-vet Lolland-Falster 2020-nu. 
Min lokale forankring er stor og kendt. Kandidat -l byrådet i Guldborgsund i KV17 og KV21, hvor jeg i 
kampen mod gasledningen har produceret filmen GAS, opreNet FB-gruppen GAS-NEJ TAK, arrangeret 
poli-ske møder og skrevet 11 læserbreve. Endvidere organiseret Champagneklubbens Tværpoli-ske 
Kvindefes-val for at få flere kvinder valgt ind i byrådet. Endvidere med i bestyrelsen for foreningen Den 
Grønne Oms-lling. 
Jeg er en fling skribent og har haL flere poli-ske ar-kler i Informa-on og Al-nget. 

Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, men 
der er også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv iL. at 
være kandidat for Alterna-vet.  

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder? 
Svar: Energi, borgerløn, vild natur og permahaver. 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? (OpsAller du Al 
Regionsrådet så uddyb gerne spørgsmål 1 her) 
Svar: Energi fordi jeg har sat mig grundigt ind i emnet biogas og Power-to-X og kan argumentere 
mod gassen. Og økonomi fordi jeg har sat mig grundigt ind i borgerløn og skrevet flere ar-kler om 
det. 

3. Hvilket poli0sk udspil mener du er Alterna0vets vig0gste? Begrund. 
Svar: Det bæredyg-ge samfund med de tre bundlinjer: klima/biodiversitet og natur - økonomi, 

borgerløn og omlægning af skaNen - og socialt: liges-lling af kvinder og etniske minoriteter. 
Jeg oplever vores samfund mest udfordret på disse punkter, og vi visionært kan gå ind med en ny 

poli-k, der peger fremad. 

4. Nævn et forbillede (udenfor Alterna0vet) og begrund. 
Svar: Angela Merkel - en kvindelig poli-ker med gennemslagskraL, dyg-g ledelse og diploma- - og 

empa- og fornuL i flygtningekrisen (Wir schaffen es). 

5. Hvad betyder ”Ny poliAsk kultur” for dig? 
Svar: At vi argumenterer holdbart og ordentligt, ikke går eLer manden, men bolden og er åbne og 

nysgerrige i diskussionerne. Desuden undgår akademisk ironi og høj s-l. 



6. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med poliAk i perioden før valget? 
Svar: arrangere vores egne vælgermøder, skrive ar-kler, arrangere events og holde min kontakt -l 

medierne venlige. 

7. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigAg for dig som 
folkeAngskandidat? 
Svar: jeg har humor, god -l at gribe en forsamling og skabe interesse og opmærksomhed. 

8. Hvad er din akilleshæl? 
Svar: jeg er ikke en sælger, så hvis folk siger nej, så respekterer jeg det med det samme. 

9. Som kandidat er du både opsAllet individuelt men også som en del af et hold - hvad kan du byde 
ind med i et team? 
Svar: formidling, organisering og stabil deltagelse. Man kan stole på mit ja -l opgaverne. 

10. Har du Adligere været involveret i situaAoner eller akAviteter der kan give dig og AlternaAvet 
problemer, hvis det kommer frem? Ærlighed er vigAgt. DeUe svar udsendes ikke Al medlemmerne 
Svar: Ikke det jeg ved af. 

11. Hvis du Adligere har været kandidat, men ikke blev valgt ind i folkeAnget - Hvordan vurderer du 
dine muligheder for at få flere stemmer Al parAet og personligt næste gang - og hvad er din 
strategi for at få dem? (Besvares kun af Adligere kandidater Al folkeAnget) 

 Svar: Jeg har været ops-llet -l kommunalvalget to gange for Alterna-vet og er eLerhånden kendt i  
 kommunen - også noget i Lollands kommune, især på Fejø. 

Sidst jeg s-llede op var jeg i konkurrence med Joan Krag, som fik plads på alle vælgermøder. Jeg 
havde det meget svært ved hendes meget selvoptagede selfie-s-l, hendes manglende viden om 
Alterna-vets poli-k og hendes ensidige satsen på en plads i folke-nget. Hun har nu meldt sig ind i 
SF og det er en stor leNelse. 
Flemming og jeg arbejder fint sammen, og vi kan sammen dække både Lolland og Guldborgsund. 
Så nu kan jeg deltage i alle vælgermøder, organisere vores egen vælgermøder og valgevents, 
kontakte pressen uden konkurrencemæssige hindringer i ops-llingskredsen og skrive læserbreve og 
ar-kler selvstændigt.


