
På det ekstraordinære årsmøde d. 13/10/19 opfordrede forsamlingen det afgående 
formandskab til at udforme en skriftlig beretning som vedlæg til referatet af mødet. 
Beretningen er udformet af afgående forperson, Kåre Wangel, og afgående næstforperson, 
Ingvard Hansen. Beretningen går fra det ordinære årsmøde d. 27/01/19 til d. 13/10/19. For 
en beretning om tiden op til det ordinære årsmøde henvises til referatet fra det ordinære 
årsmøde. 
 
På det ordinære årsmøde i januar fik vi to nye medlemmer af bestyrelsen, idet Michael 
Plauborg og Line Høst Seiding ønskede at udtræde. Bente Kjær og Tobias Mark Jørgensen 
blev nye medlemmer. Tobias indtog rollen som kasserer efter Michael Plauborg. To af de 
genvalgte medlemmer og et af de nyvalgte medlemmer meddelte på mødet, at de ikke ville 
kunne påtage sig opgaver i bestyrelsen ud over deltagelse i møderne - blandt andet på 
grund af andre forpligtelser i Alternativet. Vi forsøgte med et ekstraordinært årsmøde d. 
02/04/19 ifbm. opstillingsmødet at supplere bestyrelsen med nye kræfter. Her meldte Jesper 
Tholstrup, som i forvejen var engageret i det fælles kampagneteam, sig til bestyrelsen.  
 
Engagementet i storkredsbestyrelsen nåede dog ikke siden januar op på den mængde 
kræfter  som vi havde i efteråret 2018, hvilket betød at vi måtte skære ned på nogle af de 
planer vi havde omkring bestyrelsesarbejdet. Blandt andet undlod vi at besøge flere af 
lokalforeningerne på Fyn som vi havde gjort i efteråret, vi gik ikke videre med vores planer 
om at udvikle det organisatoriske arbejde på Fyn, at forbedre arbejdsgangen og 
tilgængeligheden omkring dokumenter og at øge videns- og erfaringsdelingen mellem 
lokalforeningerne.  
 
I stedet helligede vi vores kræfter først og fremmest til folketingsvalget. Kåre Wangel, 
Ingvard Hansen og Tobias Jørgensen (som kasserer) gik med i det fælles kampagneteam, 
som vi nedsatte i efteråret. En del af arbejdet heri foregik uden for bestyrelsen, hvorfor det 
ikke indgår i denne beretning. To områder som blev varetaget i bestyrelsen, var: 

1. at frigøre økonomiske midler til valgkampen 
2. at sikre en vidensopsamling og evaluering af valgkampen efter valget 

 
1. Vi besluttede i bestyrelsen i januar at opsige lejemålet på Nørregade, hvilket havde tre 
måneders opsigelse. I april fik vi flyttet alle vores ting hen på Byens Højskole, som havde 
nogle rigtig gode forhold for os og en betydeligt lavere husleje. Tak til alle der hjalp med ved 
flytningen.  
Ved opsigelsen af lejemålet fik vi frigjort omtrent kr. 60.000 som vi afsatte som 
valgkampsmidler. I august, skal det siges, måtte Byens Højskole dog desværre lukke, 
hvorfor det desværre ikke blev den permanente løsning som vi håbede på. Storkredsens og 
Odense lokalforenings materialer og møbler er nu i depot og afventer en ny lokaleordning, 
som vi desværre ikke har fundet en løsning på før vi aftrådte d. 13/10.  
 
2. Bestyrelsen nedsatte i juni et tre personers udvalg som ville gå videre med evalueringen 
af valgkampagnen i september, først og fremmest med henblik på at inkalde alle involverede 
i den fynske kampagne til et fælles møde. Imidlertid viste det sig i bestyrelsen i september, 
at de fleste medlemmer ikke længere ønskede at fortsætte i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen 
valgte at sætte evalueringen af valgkampagnen i bero og i stedet indkalde til det 



ekstraordinære årsmøde, så der kunne blive sat en funktionsdygtig bestyrelse før nye 
initiativer iværksattes.  
 
Storkredsens arbejde blev i april berørt af at hovedbestyrelsen valgte at akutekskludere 
vores kasserer, Tobias Mark Jørgensen, på grund af sager der vedrørte Tobias’ tid i 
hovedbestyrelsen frem til september 2018, samt Tobias’ opstilling til hovedbestyrelsen på 
landsmødet i 2019. Det betød at vi i storkredsen og kampagneteamet på det tidspunkt stod 
uden adgang til vores midler.  
Vi var i storkredsbestyrelsen enige om at eksklusionen var foretaget på et vedtægtsstridigt 
grundlag, og vi appellerede derfor til hovedbestyrelsen, de folkevalgte i Politisk Forum (som 
efter vedtægterne skal ratificere akuteksklusioner) og til vedtægtsudvalget. 
Vedtægtsudvalget valgte på den baggrund at trække eksklusionen tilbage. Vi har i 
bestyrelsen ikke taget nogen stilling til indholdet af eksklusionssagen, blot de formelle 
omstændigheder.  
 
På opstillingsmødet i april valgte vi for første gang en storkredsrepræsentant til 
hovedbestyrelsen. Det blev Christian Hansen fra Ringe som fik den post. Erik Stent 
Pedersen er hans suppleant. Både vi selv og Christian har haft et ønske om et tæt 
samarbejde mellem storkredsrepræsentanten og storkredsbestyrelsen. Men det samarbejde 
er desværre ikke kommet op at stå endnu. Dog har flere af bestyrelsesmedlemmerne hver 
især været i dialog med Christian om forskellige emner vedrørende hovedbestyrelsen. 
 
Arbejdet i storkredsbestyrelsen har mest af alt været præget af mangel på kræfter, hvorfor 
bestyrelsesarbejdet, som vi planlagde det da vi startede som forpersonskab i 2018, ikke 
rigtig nåede fra start. Der har desuden været flere eksempler på udefrakommende opgaver 
som har besværliggjort arbejdet unødigt, herunder som nævnt eksklusionen af vores 
kasserer samt en række fællesmøder i storkredsene op til det ekstraordinære landsmøde i 
februar. Da dette landede sammen med et år hvor der ikke havde kunnet samles et 
kandidatudvalg, men dette i stedet blot blev udgjort af formand og næstformand i 
bestyrelsen, har vi ikke oplevet at der har været tid til at udvikle arbejdet i bestyrelsen og 
med lokalforeningerne sådan som vi ønskede det.  
 
Det er også på den baggrund at vi som forperson og næstforperson har valgt at trække os 
fra bestyrelsesarbejdet i storkredsen. Vi ønsker hver især at lægge vores engagement andre 
steder i Alternativet hvor der i højere grad er kræfter til at løfte de opgaver vi står med.  
På det ekstraordinære årsmøde d. 13/10 valgte årsmødet at betragte den nye bestyrelse 
som en forretningsbestyrelse der først og fremmest har til opgave at drive foreningen frem 
mod det ordinære årsmøde som skal afholdes senest ved udgangen af marts 2020. 
Vi håber at det i den periode vil være muligt at finde en måde at gøre det lettere at drive 
Alternativet Storkreds Fyn, og at der vil kunne findes nogle personer som ønsker at påtage 
sig opgaverne i storkredsbestyrelsen.  
 
Med venlig hilsen  
Kåre Wangel og Ingvard Hansen 


