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Så er der gået endnu et år, og det er tid til at gøre status over årets gang i 
foreningen.

Først og fremmest vil vi rette en stor tak til Ann Busch, for hendes indsats 
for Alternativet i kommunalbestyrelsen i Vordingborg. Hun har gjort en 
kæmpe indsats, og vi ved at der har været stor respekt omkring hendes 
arbejde i kommunalbestyrelsen.

Det forgangne år har fokus helt naturligt været på kommunalvalget, og da 
der ikke har været anden aktivitet i vores forening i 2021, kommer denne 
beretning kun til at omhandle kommunevalget.

For det område som kommuneforeningen dækker, lykkedes det os at stille 
op i Vordingborg og Næstved kommuner.
Desværre lykkedes det os ikke at finde kandidater til at stille op i Faxe og 
Stevns kommuner. Forhåbentligt kan det lykkes til næste kommunevalg.

I Vordingborg havde vores stærke kandidatteam, Annabianca C. Milter og 
Lene Ezzaaf, besluttet at de gerne vil stille op som partiliste, med 
Annabianca som spidskandidat.
Annabianca fik en stærk start, og debut på den politiske scene, på sin 
valgkamp, med en virkelig god tale til et Grundlovarrangement i 
Kalvehave.
Desværre blev valgkampen i Vordingborg mere eller mindre ødelagt af 
corona, hvor man i Vordingborg blev nedlagt af Covid-19 i en sådan grad, 
at der blev aflyst vælgermøder.
Selve valget i Vordingborg gik som man kunne tænke sig til … På trods af 
Annabiancas og Lenes indsatser, så gik vi fra 2,8% af stemmerne ved 
KV17 til 1,0%, hvilket er lidt bedre end hvad man talte om var et godkendt
resultat af KV21 (nemlig omkring 30% af de stemmer vi fik ved KV17), 
og vi mistede desværre vores plads i Vordingborg kommunalbestyrelse.



I Næstved havde vi kun Jan Allan Andersen (undertegnede) der stillede op,
og også her gik det som man kunne forvente.
Alternativet gik fra 1,0% af stemmerne ved KV17 til 0,25% af stemmerne,
altså et lidt dårligere resultat end hvad der betegnedes som et godkendt 
resultat.
Jeg deltog ved en hel del vælgermøder, hvor jeg syntes det gik udmærket, 
og fik da også et par små personlige sejre gennem valgkampen, men kunne
desværre ikke trække Alternativet op til et bedre KV211 resultat.

For 2022 håber jeg vi kan konsolidere vores kommuneforening, 
forhåbentligt få gang i nogle Alternativet aktioner, kampagner mm., og så 
også så småt begynde at forberede os til folketingsvalget der kommer 
senest i juni 2023 … Altså indenfor det næste års tid.

På bestyrelsens vegne
Jan Allan Andersen

Forperson


