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/ Årsberetning for Alternativet Holbæk 2020/2021

Året 2020 har budt på store ændringer.
Sidste års lokale årsmøde lå i marts kort efter at Mette Frederiksen lukkede samfundet ned, - og
vi måtte rykke det og gøre det til et digitalt årsmøde. Vi havde på landsplan lige overstået et
tilsyneladende vellykket valg af Politisk Leder Josephine Fock, men tiden herefter viste sig at
rive partiet midt over, da samtlige FT-medlemmer med undtagelse af Torsten Gejl brød ud af
Alternativet. Det har sendt chokbølger gennem partiet og alle lokalforeninger har mistet mange
medlemmer. Hos os mistede vi vores dygtige Claes og Jette i bestyrelsen, og vi gik fra at være
omkring 70 medlemmer til nu at være lidt over 20 medlemmer. Energien i bestyrelsesarbejdet
for de resterende medlemmer har også været på et meget lavt niveau. For at sige det som det
er, så har vi afventet, hvor det hele lander. Dog ser vi håbefuldt til mens Torsten fremfører
Alternativets politik fra talerstolen i folketinget, og vores nye politiske leder Franziska taler lige
så skarpt i partileder debatten. Vi har grund til at være stolte over substansen i partiets politik,
vores energi har blot været i dvale for en stund.

Rundt omkring på Sjælland er bestyrelserne i samme situation. Heldigvis er vi Alternativet og vi
er vant til modvind. Der er altid nogen med brede skuldre som, for en stund kan redde gløderne
ud af ilden. Vores egen storkreds er kommet med en ide om at sammenlægge de
lokalforeninger der ønsker det, for at samle kræfterne. En ide der kan hjælpe gode kræfter til at
blive i Alternativet uden at brænde helt ud. Slagelse, Odsherred og Køge er klar, og
Kalundborg, Ringsted, Lejre, Sorø, Greve-Solrød og Roskilde forventes også at være med på
ideen. Den 11. marts 2021 var der summemøde for alle interesserede og en spændende proces
er i gang.

Verden har stadig brug for en bæredygtig udvikling. Det er kun Alternativet, der er ude og sige,
at der er brug for mindre forbrug, mindre vækst.

Grønne hilsner bestyrelsen


