
Formandens beretning 2019-2020 for Alternativet i MIDT- OG VESTJYLLAND 

Et år er nu gået, og hvilket år det har været. 

I foråret var vi i gang med valgkamp til folketinget, hvor vi havde mange engagerede kandidater der bare 
gik og ventede i startboksen. Både nogen med meget og nogen med mindre livserfaring havde valgt at stille 
op til folketinget og dermed være med til at udbrede vores grønne og sociale politiker til de mange 
potentielle vælgere. Alle kandidater ventede sammen med medlemmer og venner på at valget blev 
udskrevet. Det var næsten ikke til at holde ud, og en del var da også i gang, hvor hver gang vi troede at nu 
måtte det komme, så nej. Det var strategisk og tærede på vores kandidater. 

Til trods for at vi ikke fik nogen i folketinget i vores storkreds syntes jeg vi kan være stolte af det store 
arbejde og ikke mindst kreativitet der blev lagt i valgkampen. Det var en fest at deltage i, og jeg vil gerne 
takke venner, medlemmer og ikke mindst kandidaterne for deres engagement. Jeg glæder mig allerede til 
KV og RV2021. 

Da festen var ovre var der også nogle tømmermænd der skulle plejes. Det var ikke blot i vores storkreds at 
vi blev overrasket over at stort set alle andre partier også lige pludseligt var blevet grønne på papiret, og vi 
formåede ikke rigtigt at slippe de andre fantastiske agendaer fri på en samlet overbevisende måde. Der 
blev skåret ned på baggrund af det reducerede antal mandater på Borgen. Det er aldrig sjovt at skulle 
reducere. Det er altid sjovere at skulle udvide. 

Til trods for det reducerede antal på Borgen mener jeg stadig vi har været en vigtig bidragsyder til 
nytænkning og fokus på omstilling af samfundet til et mere grønt og socialt retfærdigt samfund. For mig var 
det at vi deltog i klimaloven et vigtigt signal både til andre partier og vores medlemmer om at vi tager vores 
ansvar alvorligt.  

Lokalt har vi måske ikke været vildt aktive. Det er desværre hårdt at føre valgkamp når vi ikke er flere der 
kan bidrage, så for mit eget vedkommende var energiniveauet efter FV2019 begrænset. Det var derfor godt 
at vi har så mange andre gode kræfter i både storkredsbestyrelsen og vores lokale foreninger. Så der er 
trods alt sket noget rundt omkring. Holstebro er genopstået, mens Skive er nedlagt for at genopstå som en 
del af Viborg-Skive lokalforening. Flere andre lokalforeninger kører på vågeblus.  

Organisationen er fortsat ikke særlig moden, og der er ofte nogen der mener en anden organisering vil 
ændre på eksempelvis arbejdsbyrder. Personligt mener jeg ikke der skal pilles ved organiseringen, men det 
kan godt være der skal ses på foreningernes vedtægter for at gøre dem mere fleksible, så der ikke er for 
mange begrænsninger. En ny organisering af HB (HovedBestyrelsen) blev dog vedtaget på partiets årsmøde, 
så vi har haft en repræsentant med i hjertet hvilket har fungeret rigtigt godt, både med info fra HB og 
mulighed for at få vores spørgsmål forelagt i HB.  

Så var det sørme også året, hvor Uffe Elbæk valgte at trække sig og give pladsen til en anden politisk leder. 
Der var en super koordineret tour rundt i landet med kandidaterne, og vi havde kandidatmøde i Midt- og 
Vestjyllands storkreds i Viborg. Mange var mødt op og orkestreringen af aftenen var rigtig god, hvor alle fik 
mulighed i mindre grupper at stille spørgsmål til kandidaterne, og samtidigt fik kandidaterne også mulighed 
for at uddybe. Som ingen er i tvivl om blev valget af ny politisk leder Josephine Fock. Personligt glæder jeg 
mig til samarbejdet med JF, som jeg har en forventning om at kunne flytte partiet i en mere struktureret og 
strategisk retning, hvor vi endeligt kan vise at vi ikke kun har de sjoveste og fedeste ideer, men faktisk 
arbejder super seriøst med vores politikker. 

 



Vi er fortsat det vigtigste parti i folketinget, og det skal vi fortsætte med at være. Det bliver en balance med 
ikke at blive for grå og traditionel og så ikke være for flippet og outreret. Det håber jeg I vil være med til at 
sikre i den kommende periode. Der er brug for det mere end nogensinde. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultatopgørelsen for perioden 1.1.2019 – 31.12.2019

Regnskab 2019 Regnskab 2018
Indtægter
Kommunal partistøtte  kr. 1.653,00  kr. 1.653,00 
Udlign m. medlemsmidler  kr. 74.082,36  kr. 23.379,00 
Øvrige frie midler  kr. - 
Regional partistøtte  kr. 16.137,00  kr. 16.137,00 
Div. indtægter  kr. 19.421,50  kr. 10,00 
Indtægter i alt  kr. 111.293,86  kr. 41.179,00 

Udgifter
Bestyrelse  kr. -1.327,30  kr. -571,00 
Udvalg  kr. - 
Årsmødet  kr. -2.256,00  kr. -4.145,34 
Arrangementer  kr. -  kr. -6.673,60 
Valgkamp  kr. -24.947,06  kr. -5.518,00 
Øvrige udgifter  kr. -16.080,00  kr. -1.639,70 
Udbetalt støtte  kr. -22.846,19  kr. -4.199,00 
Administration  kr. -150,00  kr. -958,75 
Gebyr  kr. -820,00  kr. -1.222,24 

 kr. - 
 kr. - 
 kr. - 

Udgifter i alt  kr. -68.426,55  kr. -24.927,63 

 Årets resultat  kr. 42.867,31                                         16.251.37

Balancen 2019

Aktiver
Kasse  kr. - 
Bank  kr. 115.284,52 
Tilgodehavende  kr. 2.439,30 
Forudbetalinger  kr. - 
 Aktiver i alt  kr. 117.723,82 

Passiver
Egenkapital  kr. 87.219,95 
Hensættelser  kr. - 
Skyldig omkostninger  kr. 30.503,87 
Passiver i alt  kr. 117.723,82 



Rapportering fra kandidatudvalget for Alternativet i Midt- og Vestjyllands Storkreds 

Hele kandidatudvalget har være nye folk, som ikke tidligere har deltaget i kandidatudvalgets arbejde, Vi 
kom relativt sent i gang med arbejdet, men vi skulle jo have fordøjet et valg. 

Der skal fra kandidatudvalget lyde en stor tak til de 6 kandidater fra valg 2019 for deres offervilje og også 
en tak til det netværk, som arbejdede for dem. 

Som det beskrives i vores vedtægter, har der deltaget folk fra Storkredsbestyrelsen og de lokale grupper. 

Der har være repræsentanter fra Silkeborg, Herning, Lemvig-Struer, Viborg(Skive) og Holstebro Kommuner, 
Desværre har Ringkøbing/Skjern ikke meldt ind med en repræsentant og ingen fra Ikast-Brande kommune 
har ønsket at deltage i arbejdet Der er ikke en afdeling i Ikast-Brande Kommune). 

Arbejdet har gået på at skaffe kandidater til folketingsvalg og regionsrådsvalg. 

I første omgang ønskede tre af hidtidige folketingskandidater at fortsætte i arbejdet, men pga. af valget af 
politiske leder og det efterfølgende forløb, trak to aspiranter deres kandidatur – det så sort ud – men i 
mørket kan der altid ske noget – så i løbet af ingen tid havde vi lige pludselig 4 aspiranter - to bosiddende i 
området og to ikke fra området, men dog fra regionen, og det er vi dybt taknemmelige for. 

Desuden har udvalget arbejdet med problemstillinger som opstilling, forventninger, konflikter og begrebet 
spidskandidat – og det bedste budskab pt., er at vi skal være gode ved hinanden og vise empati og 
rummelighed for hinanden og for vores forskelligartede tilgange til at være kandidat og også stå i 
baggrunden og betragte, hvad der sker. 

Vedrørende regionsvalg 2021 har udvalget søgt efter aspiranter rundt i de forskellige kommuner og pt. er 
der to aspiranter fra to kommuner – det er Holstebro og Viborg, Og man kan godt være kandidat både til 
kommunalvalg såvel som regionsråd – skulle man blive valgt, skal man dog vælge. 

Arbejdet i udvalget i fremtiden kommer nok mere til at have karakter af kampagnearbejde og lancering af 
vores politik ved valgene – men kandidatudvalgets arbejde med at finde gode kandidater er en fortløbende 
og aldrig afsluttet proces. 

 

John Søndergaard storkredsens bestyrelsesrepræsentant og tovholder for arbejdet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til ændringer af vedtægter for Midt- og Vestjylland  Ved bestyrelsen  

 

§ 8 Storkredsens ordinære årsmøde 
 
Stk. 3 Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde: 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetællere og referenter  

3. Bestyrelsens beretning for storkredsen  

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  

5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: 
Politisk Forum, Ombudsråd, Dialogråd, kandidatudvalg  

Punkt 5 ændres til: 
Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: 
Politisk Forum, Dialogråd, Kandidatudvalg, Hovedbestyrelsesmedlem og folkevalgte af Regionsrådet 

Ekstra punkt: Bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde og indsatsområder herunder eventuelt budget 

6. Behandling af forslag fra medlemmerne  

7. Valg til bestyrelsen  

8. Valg til Politisk Forum (Dette punkt slettes) 

9. Valg af revisor 

10.  Eventuelt  

 

Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 5 
medlemmer af Storkredsen ændres til: Fjernes 

Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 
4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag ændres til: Fjernes 
 

Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før 
mødets afholdelse ændres til:  
Stk. 7 Alle forslag og eventuelles kandidaters opstillingsgrundlag skal udsendes til medlemmerne senest 
2 uger før mødets afholdelse 



§ 10 Storkredsens bestyrelse 
Stk. 1 Storkredsen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 5 eller 7 personer, omfattende en 
kasserer og muligvis en forperson og næstforperson. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet. 
Bestyrelsen kan eksistere uden forperson og næstforperson, og agere som en ligestillet team, under 
den forudsætning at der er en klar rollefordeling, såfremt der er enighed om forretningsorden, og med 
en udpeget kontaktperson til hovedbestyrelsen og landssekretariatet og de øvrige storkredse.  

Ændres til: Storkredsen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 3-7 personer, omfattende en 
kasserer og muligvis en forperson og næstforperson. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet. 
Bestyrelsen kan eksistere uden forperson og næstforperson, og agere som en ligestillet team, under 
den forudsætning at der er en klar rollefordeling, såfremt der er enighed om forretningsorden, og med 
en udpeget kontaktperson til hovedbestyrelsen og landssekretariatet og de øvrige storkredse.  

Stk. 3 Storkredsbestyrelsen konstituerer sig selv straks eller senest den førstkommende weekend efter 
valget. 
Ændres til: Storkredsbestyrelsen konstituere sig selv på dagen for sit valg og overtager der ansvaret for 
driften af storkredsen. 
 
Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 3 af medlemmerne, er fysisk eller digitalt tilstede, 
eller de har tilkendegivet sin indstilling skriftligt til det specifikke punkt. Såfremt der er et dedikeret 
forpersonskab, skal forperson eller næstforperson være en af de 3. 
Ændres til: Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 2/3 af medlemmerne, er fysisk eller 
digitalt tilstede, eller de har tilkendegivet sin indstilling skriftligt til det specifikke punkt. Såfremt der er 
et dedikeret forpersonskab, skal forperson eller næstforperson være en af de tilstedeværende  

Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er en evt. forpersonens stemme afgørende. 
Ændres til: Der tilstræbes enighed i beslutningerne. Såfremt der ikke kan opnås enighed om et punkt 
henvises punktet til næste møde hvis muligt og først derefter kan der stemmes og ved stemmelighed 
bortfalder forslaget. Kan punktet ikke udskydes skal der være 2/3-flertal 
 
Stk. 11 Hvis et medlem af storkredsbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst 4 uger i træk 
indkaldes den højest rangerende suppleant. 
Ændres til: Hvis et medlem af storkredsbestyrelsen ikke deltager i arbejdet i mindst 4 uger i træk tager 
bestyrelsen kontakt til vedkommende for at få en opklaring på den manglende indsats. Bestyrelsen 
beslutter derefter om vedkommende fortsætter i bestyrelsen  eller om suppleant skal indkaldes. 
Eventuelt kan suppleant indkaldes i en orlovsperiode. 

 

§ 14 Valg til Politisk Forum 
Stk. 1 Storkredsens medlemmer vælger ét medlem til Politisk Forum, samt én suppleant for denne 
person.  



Ændres til: Storkredsens medlemmer vælger to medlemmer til Politisk Forum, samt to suppleanter for 
disse personer. Et af medlemmerne kan være medlem af Storkredsens bestyrelse.   
Stk. 2 Blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer vælger medlemmerne ét medlem og én suppleant til 
Politisk Forum.(Fjernes) 
Stk. 3 Storkredsens medlemmer af Politisk Forum skal involvere Storkredsens medlemmer minimum 
en gang årligt. 
Stk. 4 Storkredsens medlemmer af Politisk Forum skal involvere Storkredsens medlemmer i sine 
forberedelser til møder i Politisk Forum.(Dette fjernes til fordel for følgende formulering: Storkredsens 
medlemmer af Politisk Forum opfordres til at involvere Storkredsens medlemmer i sine forberedelser til 
møder i Politisk Forum dette kan gøres elektronisk  i relevante fora) 

 

 

 

 

 

 


