
Opstillingsgrundlag for Poul Brandrup 
Valg til Storkredsbestyrelsen for København, Ekstraordinært Årsmøde, 6. januar 2021. 
Jeg har valgt at stille op til Storkredsbestyrelsen efter samtaler med nuværende og 
tidligere bestyrelsesmedlemmer og mange aktive i Storkredsen, som jeg har kendt i en del 
år, for nogle siden årsskiftet 2014/2015.  
Jeg har været aktiv omkring udviklingen af Alternativet og bidraget med kendskab til 
organisationsledelse og -udvikling fra mange år i civilsamfundsorganisationer, FN m.v. 
som aktivist og ansat i Danmark og udlandet i sammenlagt mere end 40 år. Jeg har 
sammen med andre stået for afholdelse af aktiviteter af enhver slags både som aktivt 
medlem i København, men også som medlem af POFO og HB, senest som Forperson i 
HB i knapt 2 år frem til udgangen af september i år. Politisk har jeg fokus på 
borgerindragelse og medlemsbaseret politikudvikling, hvor jeg har været særligt aktiv 
omkring EU, Flygtninge- og humanitær ret mv. Jeg ser frem til at være med til at sikre et 
godt valg for Alternativet ved det kommende kommunal- og regionsvalg i 2021. 
 
 
*** 
 
Poul Brandrup  
Opstillingsgrundlag Alternativets HB, som medlem for Storkreds København 
(ekstra årsmøde den 6. januar 2021)  
Jeg har valgt at stille op til Hovedbestyrelsen fordi jeg ser et behov for atter at kunne bridrage til dens 
arbejde med udgangspunkt i vort arbejde i Storkreds København og det vigtige input vi kan give  
Jeg har tidligere været landsmødevalgt medlem af HB i mere en 4 år, senest som Forperson i knapt 2 
år frem til udgangen af september i år. 
Der er brug for at udvikle HBs arbejde og der er gode ideer og forslag udviklet – som har bred støtte og 
som jeg har været med til at få formuleret, forslag som der ikke er blevet fulgt op på.  
Med mine omfattende erfaringer fra HB, POFO mv. mener jeg at kunne bidrage til at få HB og 
derigennem Alternativets organisation til at blive den effektive og aktive støtte til alt arbejdet i 
Alternativet, ikke mindst når det kommer til politikudvikling og understøttelse af lokalt arbejde i alle dele 
af organisationen, det er der virkelig brug for. 
 


