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Alternativet Hvidovre 

 

Bilag 1 

 

Årsmødet 17. marts 2020  

Bestyrelsens skriftlige beretning  

 

Folketingsvalg 

Første store opgave, som vi i bestyrelsen havde, var valgkampen op til valget i 

juni. 

Lokalafdelingen oprettede et lokalt FT Valgsekretariat i Hovedporten 2 og fik 

produceret en musikvalgvideo til Sikandar Siddique, som var den kandidat vi 

primært førte kampagne for. Desuden promoverede vi Kenn. 

Kampagnen var omfattende med start allerede ultimo 2018, hvor Sikandar 

blev synliggjort med mange artikler i Hvidovre Avis og særligt et stort 

byttemarked og mindekoncert for Kim Larsen. Alt blev grundigt eksponeret på 

sociale og trykte medier. 

Sammen med KOS afholdt vi et afsluttende valgmøde med deltagelse af de 

andre partier på Risbjerggård. Plakatopsætningen i 2650 og i det øvrige 

storkredsområde var den mest massive blandt vores opstillede kandidater. 

Møder med pakistanske interessegrupper i vores sekretariat bar også frugt 

rent stemmemæssigt. Alt i alt markerede Å Hvidovre sig som en af de 

velorganiserede og aktive lokalafdelinger i KOS-regi. 

Resultatet blev da også, at vi ved fælles hjælp fik valgt Sikandar ind i 

Folketinget, hvor han performer rigtigt godt. 

Valgforbunds-samarbejdet 

Vi har siden kommunevalget KV17 mødtes jævnligt med SF, Enhedslisten og 

Radikale, som vi var i valgforbund med. Blandt andet om fælles arrangementer 

og fælles politiske initiativer om kommunal flypolitik, Krystalnat-arrangementer 

mv. Fremadrettet kommer der den 21. marts et kommunalt borgermøde om 

Hvidovres aktuelle status i forhold til de lokale klimamål, hvor Å-2650, 

sammen med de tre andre partier, vil foreslå en Civilsamfunds-konference 

hvor borgerdeltagelse og buttom up- metoder og fremtidsværksteder bliver 

helt centralt for borgermobiliseringen. Hvem ønsker at deltage i dette. Der 

nedsættes gruppe på årsmødet. 

Arbejdet i Storkredsen 

Hvidovre har i det forgangne år også været godt repræsenteret arbejdet i 

Storkredsen, hvor Thomas Møller sidder som forperson og hvor Hvidovres 

forperson, Johnny Westh, også er medlem. 
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I storkredsens kandidatudvalg, der her efter Nytår er gået i gang med 

forberedelserne til valget af folketingskandidater i marts, fortsætter Erling 

Groth som Hvidovres repræsentant. 

Ny politisk leder 

Vi har jo også netop fået en ny demokratisk valgt Politisk Leder. 

Desværre har gamle uafklarede sager, som pressen, på baggrund af anonyme 

kilder, har valgt at hive frem kort efter valget ført til en masse negativ omtale 

af Alternativet. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at polemikken i pressen omkring 

vores nye Politiske Leder, allerede har kostet. Vi har nu, siden vi indkaldte til 

årsmødet, allerede mistet over 20 % af vores medlemmer lokalt. Vi ser derfor 

frem til, at der hurtigt kommer en afklaring på sagen, så vi forhåbentlig snart 

kan bakke fuldt op om vores politiske leder og få mere fokus på politikken, 

bevægelsen og det tværgående samarbejde i Alternativet og få lagt grunden til 

det videre arbejde, også lokalt. 

Og så må vi, der bliver tilbage, bare arbejde hårdt på at få rettet skuden op og 

være gode til at huske på vores værdier og dogmer i det fremtidige arbejde, så 

historien ikke gentager sig. 

Vores Folketingskandidet 

Storkredsens folketingsmedlem – Sikandar Siddique – har sagt ja til at komme 

og holde et lille oplæg på vores årsmøde. 

Med sit arbejde i Folketinget er han en travl mand og har nu også lige fået en 

søn og er gået på barselsorlov. Af den grund er det endnu ikke lykkedes os at 

få en tilbagemelding om, hvad han kunne tænke sig at fortælle om. 

Men vi regner da med, at han vil fortælle om valgkampen, især i relation til 

Hvidovre, hvor han jo var en af de to kandidater, der havde særlig fokus på 

vores kommune, samt om sit arbejde i Folketinget. 

Fra bestyrelsen i Hvidovre skal der lyde et stort tillykke til Sikandar med den 

lille ny.  

Vel mødt til årsmødet. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Johnny Westh Erling Groth 

Forperson  Næstforperson 
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Bilag 2 

 

Årsmødet 17. marts 2020  

Regnskab og budget 

________________________________________________________ 
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Årsregnskab for Alternativet Hvidovre 

 
 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019. 

 

Årsregnskabet indstilles til årsmødets godkendelse 

 

Hvidovre d.  

 

Revisor 
 

________________________________ 

Serhat Kücükkart 

 

Bestyrelsen 

 

__________________________ ___________________________ 
Johnny Westh  Freddy Koch 
Forperson   Kasserer 

 

__________________________ ___________________________ 
Erling Groth   Lone Groth-Rasmussen 
Næstforperson 
 
 

__________________________ 
Kashif Ahmad 



Alternativet Hvidovre - statusregnskab 2019 (baseret på den aktuelle bogføring)

Indtægter 17.162,00kr.                  Udgifter -16.629,14kr.                
Kommunal partistøtte 4.698,00kr.                         Bestyrelse -kr.                                   
Udlign m. medlemsmidler 2.502,00kr.                         Udvalg -kr.                                   
Øvrige frie midler 3.000,00kr.                         Årsmødet -341,04kr.                           
Regional partistøtte -kr.                                    Arrangementer -kr.                                   
Div. indtægter 6.962,00kr.                         Valgkamp -14.310,23kr.                     

Øvrige udgifter -262,00kr.                           
Udbetalt støtte -kr.                                   
Administration -kr.                                   

Indestående i banken pr. 31.12.2018 1.718,69kr.                    Gebyr -1.715,87kr.                       
-kr.                                   

Heraf opsparing pr. 31.12.2018 -kr.                             -kr.                                   
-kr.                                   

Rådighedsbeløb per seneste bogføringsdato 2.251,55kr.                         *

* Rådighedsbeløbet er beregnet som: indestående i banken fratrukket en evt. opsparing, fratrukket årets udgifter og tillagt årets indtægter

Tal overføres automatisk fra bogføringsarket Tal overføres automatisk fra bogføringsarket

Indtast grundlæggende oplysninger pr. 31.12.2018

Rådighedsbeløb beregnes automatisk (indeståe



Regnskab 2019 Budget 2019 Overholdelse% Regnskab 2018

Indtægter
Kommunal partistøtte 4.698,00kr.                                 4.698,00kr.                                 100%
Udlign m. medlemsmidler 2.502,00kr.                                 2.502,00kr.                                 100%
Øvrige frie midler 3.000,00kr.                                 3.000,00kr.                                 100%
Regional partistøtte -kr.                                          3.000,00kr.                                 0%
Div. indtægter 6.962,00kr.                                 5.418,69kr.                                 128%
Indtægter i alt 17.162,00kr.                               18.618,69kr.                               92% -kr.                 

Udgifter
Bestyrelse -kr.                                          500,00kr.                                    0%
Udvalg -kr.                                          -kr.                                          0%
Årsmødet -341,04kr.                                   350,00kr.                                    -97%
Arrangementer -kr.                                          -kr.                                          0%
Valgkamp -14.310,23kr.                             15.700,00kr.                               -91%
Øvrige udgifter -262,00kr.                                   -kr.                                          0%
Udbetalt støtte -kr.                                          -kr.                                          0%
Administration -kr.                                          -kr.                                          0%
Gebyr -1.715,87kr.                               2.500,00kr.                                 -69%

-kr.                                          -kr.                                          0%
-kr.                                          -kr.                                          0%
-kr.                                          -kr.                                          0%

Udgifter i alt -16.629,14kr.                             19.050,00kr.                               -87% -kr.                 

 Årets resultat 532,86kr.                                    

Aktiver Passiver
Kasse -kr.                                          Egenkapital 1.464,04kr.        
Bank 2.251,55kr.                                 Hensættelser -kr.                 
Tilgodehavende -kr.                                          Skyldig omkostninger 387,51kr.           
Forudbetalinger -kr.                                          
 Aktiver i alt 2.251,55kr.                                 Passiver i alt 2251,55

Alternativet Hvidovre - resultatopgørelsen for perioden 1.1.2019 – 31.12.2019  

Balancen



Kommentarer:
Forventede indtægter 18.618,69kr.         
Hvidovre
Kommunal partistøtte 4.698,00kr.              Hvidovre Kommune
Udlign m. medlemsmidler 2.502,00kr.              Udligningsmidler fra KOS

Øvrige frie midler 3.000,00kr.              

bidrag til leje af sekretariat: 500,- fra Ken; 2500,- 
kreditnota Hellbrandt betaling regnskab 2018 - oprindeligt 
3000,- fratrukket udgift til prøvetryk på 500,-

Regional partistøtte 3.000,00kr.              3000 fra KOS til valgarrangement på Risbjerggård

Diverse indtægter 5.418,69kr.              

1718.69 Indestående på konto i Merkurbank primo 2019 - 
efter betaling af hensatte 2018-udgifter; 3700,- fra Frisør 
Thorsen til valgplakater

Forventede udgifter i alt 19.050,00kr.         
Bestyrelse 500,00kr.                  
Udvalg -kr.                         
Årsmødet 350,00kr.                  
Arrangementer 

Valgkamp 15.700,00kr.            

leje af valgsekretariat 5000,-; Sikandar bidrag til 
valgplakater 3700,- og Ken bidrag til valgplakater 2000,-; 
diverse udgifter 5000,-

Øvrige udgifter -kr.                         
Udbetalt støtte -kr.                         
Administration -kr.                         

Gebyr 2.500,00kr.              

Gebyrer i Merkur Andelskasse i 2019: 1600 årligt i 
foreningsomkostning (omkostningsbidrag); 400 kr årligt i 
netbankgebyr; 2 kr pr overførsel

-kr.                         
-kr.                         
-kr.                         

Forventet årsresultat -431,31kr.             

Alternativet Hvidovre - budget 2019
Vælg/indtast i de hvide felter

Indtast udgiftsbudgetposter i de hvide felter

Automatisk felt



Alternativet Hvidovre - bogføringsark 2019

Dato Bilagsnr. Aktivitet Beløb Tekst
22.03.2019 Kommunal partistøtte 4698 Hvidovre Kommune partistøtte
28.03.2019 1 Årsmødet -341,04 Erling udlæg til forplejning årsmødet 2019
29.03.2019 Gebyr -400 Omkostningsbidrag Merkur (gebyr for foreninger)

29.03.2019 Gebyr -112
Gebyr iflg nota Merkur (100,- netbankgebyr+2,- 
gebyr x 6 overførsler)

29.03.2019 Gebyr -6,87 Rente
23.04.2019 4 Valgkamp -300 EG udgifter ifm indvielse af valgsekretariat
24.04.2019 2 Valgkamp -5000 Leje af valgsekretariatslokale
29.04.2019 3 Valgkamp -199 1 stk grøn pose "den grønne pose"

02.05.2019 5 Øvrige frie midler 2500

2.500 af 3.000 retur fra Hellbrandt - trykkeopgave, 
som ikke blev en realitet. Hellbrandt trak 500,- fra 
for diverse prøvetryk.

08.05.2019 Udlign m. medlemsmidler 2502 Udligningsmidler fra KOS
13.05.2019 4 Valgkamp -120,74 EG udgifter ifm indvielse af valgsekretariat
20.05.2019 4 Valgkamp -328 EG udgifter ifm indvielse af valgsekretariat
23.05.2019 6 Valgkamp -2088,13 Annonce i Hvidovre Avis
24.05.2019 7 Valgkamp -262,36 Udgifter ifm valgarrangement d. 23.5.2019
20.06.2019 Div. indtægter 3700 Bidrag til plakattryk fra frisør Thorsen
21.06.2019 8 Valgkamp -262 JW udlæg blomster til valgmødet og forplejning til plakathold
26.06.2019 Øvrige frie midler 500 Ken Petersson tilskud til leje af valgsekretariat 
26.06.2019 9 Valgkamp -2000 Tilskud til valgplakater til Ken Petersson
28.06.2019 10 Valgkamp -3750 Valgplakater til Sikandar Siddique
28.06.2019 Gebyr -145 Gebyr iflg nota
01.07.2019 Gebyr -400 Omkostningsbidrag Merkur (gebyr for foreninger)

18.07.2019 8 Div. indtægter 262
Johnny Westh låner foreningen 262 kr pga 
underskud på kontoen

30.09.2019 Gebyr -125 Gebyr iflg nota
30.09.2019 Div. indtægter 3000 FT valgmøde 23.05.2019 – aconto Tilskud fra KOS
01.10.2019 Gebyr -400 Omkostningsbidrag Merkur (gebyr for foreninger)

Skriv dato: 
dd.mm.åååå

Bilagsnumre 
starter hvert 
år (1. januar) 

med 1 og 
kører 

fortløbende 
året ud

Vælg aktivitet: Dvs. årsag til 
indtægt/udgift. F.eks. Kommunal 
partistøtte, årsmøde, best.møde, 
osv. Hold det så overordnet som 

muligt

Skriv minus foran beløb 
hvis det er en udgift.           

Der er ingen fortegn ved en 
indtægt.

Beskriv indtægt/udgift type:                                                                                                                  
F.eks. forplejning, transport, øvrige udg., brugerbetaling 

osv.



Alternativet Hvidovre - budget 2020    
           
  Vælg/indtast i de hvide felter   Kommentarer:  

  Forventede indtægter   kr.      10.200,00       
  Hvidovre        
  Kommunal partistøtte  kr.             4.698,00    Hvidovre Kommune  
  Udlign m. medlemsmidler  kr.             2.502,00    Udligningsmidler fra KOS  
  Øvrige frie midler  kr.                         -         
  Regional partistøtte  kr.             3.000,00    Støtte til arrangementer fra KOS  
  Diverse indtægter  kr.                         -         
           
  Indtast udgiftsbudgetposter i de hvide felter      
  Forventede udgifter i alt  kr.      10.200,00       
  Bestyrelse  kr.                500,00       
  Udvalg  kr.                         -         
  Årsmødet  kr.                500,00       
  Arrangementer   kr.             2.000,00       
  Valgkamp  kr.                         -         
  Øvrige udgifter  kr.             4.700,00       
  Udbetalt støtte  kr.                         -         
  Administration  kr.                         -         

  Gebyr  kr.             2.500,00    

Gebyrer i Merkur Andelskasse i 
2020: ca 1600 årligt i 
foreningsomkostning 
(omkostningsbidrag); ca 400 kr årligt 
i netbankgebyr; ca 2 kr pr overførsel  

     kr.                         -         
     kr.                         -         
     kr.                         -         

           
           
  Automatisk felt      

  Forventet årsresultat  kr.                  0 -         
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Bilag 3 

 

Årsmødet 17. marts 2020  

Opstillede kandidater til bestyrelsen i Alternativet Hvidovre 

________________________________________________________ 

Johnny Westh 

Jeg har siddet som forperson i bestyrelsen i de seneste 2 valgperioder og genopstiller til 

bestyrelsen i Hvidovre Kommuneforening. 

Jeg håber stadig at vi fremover i foreningen kan få vores organisering til at fungere bedre 

og sat noget mere fokus på at snakke og udvikle politik, både den mere langsigtede og 

visionære og de lokale politiske problemstillinger, der løbende skal tages stilling til. 

Venlig hilsen 

Johnny Westh 

 

Erling Groth 

Har i den sidste valgperiode fungeret som næstforperson i bestyrelsen. Min baggrund er 

mange års græsrodsaktivisme i Hvidovre – ikke mindst i kampen for en mere levende 

bymidte. Har siddet i bestyrelsen ad flere omgange og også tidligere været forperson. 

Med venlig hilsen 

Erling Groth 

 

Thomas Møller 

Jeg, Thomas Møller, vil gerne stille mig til rådighed for en bestyrelsespost. Har været 

medlem af Alternativet siden oktober 2015. 

Jeg er pt. forperson i Alternativet – Københavns Omegns Storkreds (KOS). 

Arbejder som systemudvikler, med over 25 års erfaring i forskellige virksomheder, 

49 år, gift med Madeleine Bagger, ingen børn, men to små hunde, høns, fisk, skildpadder 

og ca. 60.000 bier 

En del af min fritid går med at være kasserer, i vinterboligen Andelsboligforeningen 

Centrum og  

formand i sommerboligen, Haveforeningen Dahlia.  

Med venlig hilsen 

Thomas Møller 


