
Kandidat som Storkreds Københavns delegerede i Hovedbestyrelsen 

Jeg stiller hermed op som kandidat til at blive Storkreds Københavns medlem af Hovedbestyrelsen.  

Alternativet har været igennem en turbulent tid de seneste år, og partiet står foran en afgørende fase, hvor 
det skal vise sig, om partiet har den positive fremtid, som vi alle drømmer om! Alternativet står på et stærkt 
fundament med gode værdier og et stærkt politisk grundlag, som danner grundlag for optimisme – men 
vores historik viser, at der også er faldgruber, som vi i fællesskab skal forsøge at navigere udenom, hvis 
partiets genrejsning skal lykkes.  

Jeg er af den klare overbevisning, at hovedbestyrelsen spiller en helt central rolle i skabelse af det 
tillidsrum, som er afgørende for partiets genrejsning. Hovedbestyrelsen skal som øverste organisatoriske 
organ stå vagt om, at vi efterlever vores vedtægter og værdier – og samtidig skal samtidig sikre, at 
beslutninger og implementering af disse sker på baggrund af transparente processer og med inddragelse af 
tillids- og folkevalgte, partiets politiske ledelse samt – ikke mindst og naturligvis - partiets medlemmer.  

Hovedbestyrelsen har i tæt samspil med den kommende politiske ledelse ansvar for at sikre, at der sammen 
med bestyrelser for lokalforeninger og storkredse på tværs af landet skabes et trygt organisatorisk rum, 
hvor vi ikke længere slås indbyrdes og internt – men hvor vi i tillid til hinanden og vores ledelse 
samarbejder på kryds og på tværs at udvikle vores organisation og politik – og herigennem skaber de 
politiske resultater, som er nødvendige for vores land og klode. 

Som talsperson for lokalforening København vil jeg som medlem af hovedbestyrelsen bidrage til at bygge 
bro mellem den nationale og den lokale organisatoriske indsats. Samtidig ser jeg det som min rolle at 
fremme en styrket dialog og samarbejde mellem Alternativet i København og i resten af landet. Succes i 
København er vigtig; men det er succes i Ålborg, Silkeborg og de andre Å bastioner også.  

Min baggrund er, at jeg har været medlem af Alternativet siden 2017, hvor jeg i dag er talsperson i 
Lokalforening København. Jeg bor på Nørrebro, er fraskilt med to store piger (26 og 23), som begge også 
bor på Nørrebro og læser på Københavns Universitet.  

Min erhvervsmæssige baggrund er i høj grad præget af ledelse, hvor jeg har været vicedirektør i Region 
Hovedstaden med ansvar for regional udvikling og faglig direktør for Diabetesforeningen. I dag er jeg 
direktør for en erhvervsdrivende forening med 160 apoteker som medlemmer. Jeg har således en solid 
erfaring med bl.a. organisationsudvikling, strategi, partnerskaber, inddragelsesprocesser, budgetlægning 
mv. Ligesom jeg har en bred faglig erfaring inden for erhvervsudvikling, klima og miljø, energi, sundhed, 
forskning og innovation mv. 

Jeg tror på Alternativet og vores sag, som jeg mener er mindst lige så relevant og vigtig, som da partiet 
startede. Jeg håber, at ovenstående giver et billede af, hvorfor jeg er en relevant kandidat til 
hovedbestyrelsen – og ikke mindst, hvad jeg kan og gerne vil bidrage med! 
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