
Ulla Munksgaard 10.12.2020 
 

Præsentation af mit kandidatur til KV21 i 

Guldborgsund for Alternativet Lolland-Falster 

  
Erfaring 

 

Jeg var kandidat til byrådet i Guldborgsund i KV17 og havde et fint samarbejde med de andre 
kandidater og en spændende og god valgkamp, hvor jeg udviklede et bredt netværk til 
politikere og ildsjæle i Guldborgsund. 
 
 

Jeg har været kasserer i bestyrelsen for Storkreds Sjælland 2016-2018, endvidere forperson i 2018. 
Det har været udfordrende, men også spændende og båret af en vilje til at være aktiv i Alternativet for at 
udvikle og organisere. 
 
Som kasserer kan jeg pege på de gode resultater ved demokratisk at udvikle fordelingsnøglen og yde hjælp 
til regnskab og bogføring i lokalforeningerne. Jeg har også været dirigent ved flere årsmøder og 
medlemsmøder, hvilket har været rigtig fint for kendskabet til medlemmerne og bestyrelserne. 
 
Som medlem af bestyrelsen for Storkreds Sjælland har jeg været med i kandidatudvalget og medudvikler af 
forretningsordenen for KU17, kandidatprocessen og opstillingsmødet. Endvidere har jeg organiseret Dølle-
eventen og demonstrationen mod fracking på Lolland (Maribo 28. juli 2017). Som folketingskandidat til 
FV19 har jeg organiseret adskillelige events og kampagner.  
 
Siden marts 2020 har jeg været forperson for Alternativet Lolland-Falster og satser nu på, at vi bliver valgt 
ind i Guldborgsund Byråd. 
 
 

Mit politiske mål for Alternativet Lolland-Falster 
 
»Udfordringen er, at verden hidtil har fokuseret på, hvad regeringer og virksomheder kan udrette, men 
borgerne er ikke blevet involveret. Før det sker, oplever vi ikke et gennembrud" (Lise Kingo i Information 
"Grønne kræfter indtager Auderødlejren for at skabe fremtidens bæredygtige Danmark"). 

Der er en voksende grøn omstilling af haverne på Lolland-Falster og et tilsvarende stigende engagement i 
det personlige bidrag til klimakampen. Guldborgsund kommune skal gøre det enkelt at være grøn iværksætter og 
udvikle en profil for Guldborgsund med grønne initiativer på det personlige plan sammen med de grønne 
kommunale tiltag. 

Alternativet skal arbejde for en grøn politik, der inddrager borgerne, give rum for grøn iværksætteri og sætte 
borgerne fri ved at være forsøgskommune for borgerløn til borgere på overførselsindkomster. 

Jeg vil arbejde politisk for, at Guldborgsund Kommune bliver et eksperimentarium for den grønne omstilling på alle 
bundlinjer: den sociale, den økonomiske og i klimaindsatsen. 

Se vedlagte artikel næste side. 

 

 

 

 

Ulla Munksgaard 1953 



AVISENS 16. ÅRGANG, TORSDAG DEN 10. DECEMBER 2020, OPDATERET KL. 4:00. REDIGERET AF HJALTE T. H. KRAGESTEEN

vælg område LOG IND OM PORTALEN ARTIKLER DEBAT KARRIERE

Søg

! MERE 

Aktører frygter EU-
forbud mod jagt og
fiskeri i beskyttet natur:
”Det er helt ude i
hampen”
10. december 2020

DEBAT: SF og Dansk
Miljøteknologi: Sådan bør
udbud af
oprensningsopgaven se
ud
10. december 2020

DEBAT: Nyt Europa på
femåret for COP 21: Få
skærpet alle landes mål
og løfter
10. december 2020

Wermelin klar med plan
for cirkulær økonomi
9. december 2020

Lokalformand for Alternativet: Have-
folket er et overset potentiale i den
grønne omstilling

" Print
10. december 2020 kl. 3:00 |DEBAT

DEBAT: Klimakampen har kun øje for den politiske kamp for
fremtiden, hvilket efterlader det enkelte menneske initiativløst og
afventende. Men på landet foregår en fredelig bevægelse, som er
undervurderet i politik og medier, skriver Ulla Munksgaard (ALT).

Af Ulla Munksgaard
Forperson, Alternativet Lolland-
Falster

Her kommer fra dybet den grønne
armé - lettere omskrivning af
Jeppe Aakjær.

Vi har lidt over en million haveejere
i Danmark, som udgør et
væsentligt potentiale i den grønne
omstilling. Det er et overset

potentiale i den grønne omstilling - overset af politikere og medier.

Men det grønne vækstlag på landet er i kraftig udvikling. Her er et tilfældigt
udsnit af facebookgrupper: Økologisk køkkenhave - dyrkningsmetoder, Den
selvforsynende have, Dyrkning efter permakultur principper i praksis, Vild
med have, Permakøkkenhave, Vilde haver og natur, Vild-havementor -
Vores Natur, Vild have med vilje, biodiversitet.dk, De vilde haver, Danmarks
vilde haver, Fra have til mave, Havebrug og selvforsyning, Selvforsyning i
det små, Urtekundskab 4, Biodiversitet i haven, Fugle i haven, Brug dine

"Permakulturen, de vilde haver og omlægning til mere biodiversitet i urtehaverne viser en jordnær handlekraft,"
skriver Ulla Munksgaard. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)
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Klimakampen har
kun øje for den politiske
kamp for fremtiden,
hvilket efterlader det
enkelte menneske
initiativløst og
afventende, at "nogen"
redder kloden fra
undergang.
— 
Ulla Munksgaard
Forperson, Alternativet Lolland-Falster

det små, Urtekundskab 4, Biodiversitet i haven, Fugle i haven, Brug dine
krydderurter, Planter - køb, salg, bytte - og meget mere ...

Initiativet er taget fra den enkelte
Når vi lige nu taler om modsætninger i land
og by, så er der lige nu mest fokus på de
nationalkonservative landbrugere over for
en progressiv intellektuel bykultur. Her
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undergang. Det er i denne ideologisk skabte passivitet og politiske
parkering, at havefolket slår til.

"Udfordringen er, at verden hidtil har fokuseret på, hvad regeringer og
virksomheder kan udrette, men borgerne er ikke blevet involveret. Før det
sker, oplever vi ikke et gennembrud," skriver Lise Kingo i Information.

Protest mod overforbrug
Permakulturen, de vilde haver og omlægning til mere biodiversitet i
urtehaverne viser en jordnær handlekraft og en "her-og-nu"-vilje til
forandring.

Under dommedagstrompeterne udvikles et liv i harmoni med de nære
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Det grønne vækstlag rummer en betydelig ressource til grøn omstilling og
er nok et stærkere alternativ end den nationalkonservative
protestbevægelse. Der er stadig et Alternativ!
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Klimakampen har
kun øje for den politiske
kamp for fremtiden,
hvilket efterlader det
enkelte menneske
initiativløst og
afventende, at "nogen"
redder kloden fra
undergang.
— 
Ulla Munksgaard
Forperson, Alternativet Lolland-Falster

det små, Urtekundskab 4, Biodiversitet i haven, Fugle i haven, Brug dine
krydderurter, Planter - køb, salg, bytte - og meget mere ...

Initiativet er taget fra den enkelte
Når vi lige nu taler om modsætninger i land
og by, så er der lige nu mest fokus på de
nationalkonservative landbrugere over for
en progressiv intellektuel bykultur. Her
tales om et bondeoprør og en mink-vakt
trumpisme.

Men der er en anderledes mere fredelig
bevægelse på landet, som er
undervurderet i klimakampens retorik og
politiske klimamål.

I denne nye - nødvendige! - klimaideologi
båret og styrket af demonstrationer og
mediesensationer, har man - typisk
ideologisk - taget initiativet fra det enkelte
menneske.

Klimakampen har kun øje for den politiske
kamp for fremtiden, hvilket efterlader det

enkelte menneske initiativløst og afventende, at "nogen" redder kloden fra
undergang. Det er i denne ideologisk skabte passivitet og politiske
parkering, at havefolket slår til.

"Udfordringen er, at verden hidtil har fokuseret på, hvad regeringer og
virksomheder kan udrette, men borgerne er ikke blevet involveret. Før det
sker, oplever vi ikke et gennembrud," skriver Lise Kingo i Information.

Protest mod overforbrug
Permakulturen, de vilde haver og omlægning til mere biodiversitet i
urtehaverne viser en jordnær handlekraft og en "her-og-nu"-vilje til
forandring.

Under dommedagstrompeterne udvikles et liv i harmoni med de nære
omgivelser som en ny livsstil, der ikke højlydt protesterer eller markerer sig
sensationelt i medierne, men får et aftryk ved ikke at deltage i den
økonomiske vækststrategi og vareforbruget.

I begyndelsen af 1900-tallet så vi gennembruddet for den folkelige kultur
på landet båret af digteren Jeppe Aakjær både i skarp protest mod de
urimelige livsvilkår, men også i en kraftfuld og kærlig hengivelse til det
naturgivne liv på landet.

Vi ser på en måde den samme bevægelse nu i en skarp protest mod en
livsstil domineret af overforbrug, sort energi, ensidig fokus på økonomisk
vækst og tøvende regeringstiltag for den grønne omstilling, men også en
vilje til at skifte livsstil til harmoni og omsorg for det nære liv i haven og
naturen.

Det grønne vækstlag rummer en betydelig ressource til grøn omstilling og
er nok et stærkere alternativ end den nationalkonservative
protestbevægelse. Der er stadig et Alternativ!
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1982-84 Leder og udvikler af HF-forsøgsfaget Praktisk Kulturarbejde ved Th. Langs i Silkeborg. Et HF-
tilvalgsfag i relation til kaospiloterne og æstetisk kulturarbejde. 

1989-91 Suhmsgadeprojektet. Leder af forsøgsundervisning med HF-faget kulturværk. 

1992-2000 Selvstændig kulturformidler og virksomhedsejer. Virksomheden Kulturværk ApS iværksatte og 
administrerede professionelle kulturprojekter, kulturfestivaler og enkeltkunstneres kulturaktiviteter. 

1999-2006 Administrator og lærer på Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg. Leder og iværksætter af projektet 
RSS film – et pædagogisk forsøg i 10. klasse, hvor filmproduktion er central i elevernes læringsproces. 
Samarbejde med Station Next i filmbyen i Avedøre. 

2000-2002 Administrator på Projekt Udenfor i København (deltid) 

2006-2009 Skoleleder på Kettinge Friskole (Lolland) 
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Kompetencer: 

 En analytisk kompetence, hvor jeg er i stand til at lytte, iagttage, kommunikere og fortolke, få ideer 
– og handle struktureret på baggrund af mine refleksioner. Altid fokus på udvikling. 

 En social kompetence, som jeg bruger i kommunikation og samarbejde. Humor og evnen til at “se” 
andre mennesker er fundamentet i det anerkendende teamsamarbejde. 

 Kompetencen for værdibaseret ledelse. Det er ikke nok at arbejde anerkendende med teamet, der 
skal også formuleres mål og værdier, som vælgerne kan identificere sig med. Vertikal værdisættelse 
i centrum. 

 Kompetence til forandring og omstilling. Et politisk miljø, der går i stå på rutiner og stivnede 
værdier kan ikke svare på udfordringer om udvikling, inspiration og kreativitet. 

 Fornyelse uden forandring er ikke en fornyelse. Redskaberne til styring og struktur af 
forandringerne finder jeg i Alternativets værdier. 




