
Lørdag den 7. marts 2020 
 
 

Kære medlemmer i Storkreds København, 
 

Efter udmeldingen fra Hovedbestyrelsen [se herunder] har en enig bestyrelse besluttet følgende: 
Storkreds København bakker op om hovedbestyrelsens udmelding, ligesom vi bakker op om vores 

politiske leder Josephine Fock, respekten for medlemmernes valg af politisk leder og den 
fantastiske valgproces som gav os allesammen energi på vores fælles projekt.  

 
Vi har i de sidste par uger holdt møder med medlemmerne af storkredsen og der er tro på partiets 
grundlæggende værdier, og engagement og vilje til at styrke organisationens struktur. Det kræver 
blandt andet, at vi respekterer grundlæggende strukturer og principper i vores organisation. Når 
det sker, bliver Alternativet for alvor leve- og bæredygtigt. Derfor skal vi nu fokusere energien på 
at arbejde sammen.  
 
Storkredsen har derfor også en meget klar forventning om, at storkredsens folketingsmedlem Uffe 
Elbæk arbejder loyalt sammen med partiets medlemmer og politiske leder både udadtil og 
indadtil. Vi har således skrevet et brev til Uffe Elbæk med besked om, at han aktivt og synligt 

meddeler sin opbakning til hovedbestyrelsens beslutning. Hvis denne forventning skuffes er der 

naturligvis tale om et alvorligt tillidsbrud der ikke kan genoprettes, hvorfor vi som følge heraf ikke 
længere kan støtte hans kandidatur i storkredsen. 

 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 

** 
Pressemeddelelse  
  
Alternativets hovedbestyrelse har nu talt med alle de personer, der har henvendt sig for at uddybe deres oplevelser 

efter Dagbladet Informations artikel d. 22.2.2020, hvor der blev rejst anklager mod vores politiske leder Josephine 
Fock. De anklager har vi taget meget alvorligt og vi har på mødet i dag drøftet anklagerne og alle de henvendelser, vi 
har fået. 
  

Hvad angår anklagerne mod Josephine Fock om specifikt ruskeri eller andre fysiske handlinger har hovedbestyrelsen 
ikke fundet dokumentation.  
 

Der er et flertal i hovedbestyrelsen, der har fuld tillid til Josephine Fock. Hovedbestyrelsen anerkender, at der i 
fortiden ligger negative hændelser, handlinger og håndteringer, men vi ønsker at sætte et punktum for den periode, 
så Alternativet kan komme videre. 
 

Jesper Callesen, talsperson, Alternativets hovedbestyrelse  
 


