
Opstillingsgrundlag	

Jeg	stiller	hermed	op	til	bestyrelsen	for	Storkreds	København.	

Jeg	har	gennem	de	seneste	3	år	siddet	i	Københavns	kommuneforenings	bestyrelse,	og	har	på	den	måde	
fået	en	god	indsigt	i,	hvad	der	kræves	af	det	organisatoriske	organ	som	en	bestyrelse	er.		

Jeg	motiveres	af	at	være	med	til	at	skabe	gode	rammer	for	de	nyvalgte	folketingskandidaterne	til	det	
forestående	folketingsvalg,	sådan	at	valgkampen	kan	skabe	den	synlighed	om	Alternativets	politik,	der	er	
nødvendig.		

Jeg	motiveres	af	at	skabe	rammer	for,	at	medlemmer,	nye	som	gamle	igen	føler	det	berigende	at	mødes	til	
udviklende	politiske	og	sociale	samtaler	og	sådan	at	flere	får	lyst	til	at	deltage	i	den	valgkamp,	der	alt	andet	
lige,	bliver	det	vigtigste	arbejde	for	den	kommende	storkredsbestyrelse.		

Grønne	hilsner	

Bodil	Nissen	

	



Jeg melder hermed mit kandidatur . 
 
75 år. 
Pensioneret lærer. 
Gift med Lizette, som er lærer i Tårnby Kommune. 
Far til fire. (3 voksne og en efternøler på 12 år) 
Fritid: Motions fodbold  og havearbejde 
Bor centralt i 2300 S. 
Har altid været aktiv i foreningsliv på Amager 
Nyvalgt medlem af AVLU (opstillet af min grundejerforening)  
Styrkeområder: Teknik, miljø,energi,  trafik, kultur på gadeplan,  
Fred, frihed og fælleskab…. Det er mine simple mål.  
 
 
med venlig hilsen/best regards 
 
Jan Schumann 
Heklas Allé 5 
2300 København S 
	



Hej,  

 

Jeg hedder Josefine og har været med i Alternativet ret så længe. Jeg vil gerne stille op til 

storkredsbestyrelsen, fordi jeg synes det er vigtigt at rammerne for kandidaterne til folketingsvalget er så 

gode som muligt. Jeg sidder pt. I Københavns kommunebestyrelse og stiller ligesom et par af de andre fra 

den bestyrelse op for, at der kan være godt samarbejde mellem bestyrelserne og at vi kan løfte i flok til 

folketingsvalgt. Jeg holder den lidt kort her, for jeg forestiller mig ikke der bliver kampvalg og jeg vil så 

meget heller snakke med folk om, hvad vi skal gøre til folketingsvalget, end jeg vil skive en lang vision. Så 

kom heller til Å-søndagsbrunch d. 24 april og hør mere hvis du har nogle spørgsmål       



Lise	Smørum	
	

Opstillingsgrundlag	til	bestyrelsen	i	Storkreds	København	
	
	
Egentlig	havde	jeg	besluttet	mig	for	en	pause	fra	arbejdet	i	storkredsbestyrelsen,	men	efter	den	
gejst	jeg	oplevede	ved	årsmødet	i	lørdags,	har	jeg	simpelthen	fået	kolde	fødder…	
	
Jeg	har	siddet	i	bestyrelsen,	siden	jeg	blev	valgt	ind	i	februar	2019	og	har	bl.a.	haft	funktionen	som	
kasserer.	Den	erfaring	jeg	har	fået,	og	den	historik	jeg	har	med	mig,	vil	jeg	gerne	medbringe	og	
bidrage	med	i	den	nye	bestyrelse.		
Det	kommende	år	bliver	vigtigt	og	spændende	med	de	første	tiltag	til	folketingsvalgskampagnen,	
og	det	er	afgørende,	at	vi	får	en	velfungerende	og	godt	bemandet	bestyrelse.	I	bestyrelsen	vil	jeg	
også	arbejde	for	at	skabe	rum	og	mulighed	for,	at	medlemmerne	igen	kan	mødes	i	inspirerende	
fællesskaber,	hvor	gnist	og	handlekraft	kan	opstå,	så	vi	igen	kan	udvikle	politik	og	komme	ud	over	
rampen.	Bl.a.	af	den	grund	sidder	jeg	lige	nu	i	arrangørgruppen	for	Sommerhøjskolen	’22.	
	
Gennem	tiden	har	jeg	været	aktiv	i	Å	på	mange	fronter,	helt	tilbage	fra	da	vi	gik	og	malede	i	
Kattesundet.	Jeg	var	med	da	vi	startede	Bydelsforeningen	i	Indre	By,	til	vi	lagde	den	i	dvale	i	
vinteren	2019.	Jeg	har	siddet	i	LU	for	Indre	By	og	har	deltaget	i	at	etablere	samarbejde	mellem	LU-
repræsentanterne	i	osv,	osv…	
	
Jeg	har	en	læreruddannelse	og	er	cand.pæd.	i	materiel	kultur.	De	sidste	25	år	har	jeg	arbejdet	som	
lærer,	og	holder	lige	nu	en	meget	tiltrængt	pause.	Den	ekstra	tid	og	overskud	det	har	givet,	bruger	
jeg	en	del	af	i	Å	–	med	glæde!	
	



Uffe Meulengracht

Jeg arbejder til daglig for Miljøpunkt Nørrebro og har siden 2018 repræsenteret Alternativet i
Amager Vest Lokaludvalg.  Siden august sidste år har jeg desuden været medlem af
Alternativet Københavns bestyrelse.

Vi har store opgaver foran os her op til det kommende folketingsvalg.
Med mine erfaringer fra kommunebestyrelsen, vil jeg gerne give en hånd med også i
storkredsen.

Min særlige interesse vil være at knytte så mange kontakter mellem medlemmerne som
muligt. Vi er stadig en flok med mange forskellige talenter. Jo mere vi hjælper hinanden, jo
sjovere er det og desto stærkere står vi.

Jeg synes vores historie er vigtig. Ikke et emne vi skal glemme, men vedkende os med de
valg og erfaringer vi har gjort os. Trods alt er vi, både nye og gamle medlemmer, dem som
har fastholdt mål og værdier.
Det er ikke godt at begå fejl. Men man kan lære af fejl og blive bedre - og det er en god ting.
Jeg vil arbejde for, at det er den forståelse af Alternativet både medlemmer og vælgere bliver
enige om.



Opstillingsgrundlag	til	bestyrelsen	for	Storkreds	København	(ekstraordinært	årsmøde	4.	maj	
2022)	for		
POUL	BRANDRUP	
	
Efter	knapt	halvandet	år	i	Storkredsbestyrelsen	stiller	jeg	op	til	endnu	en	valgperiode	for	
bl.a.	at	kunne	bidrage	til	den	kommende	Folketingsvalgkamp	for	Alternativet	sådan	som	jeg	
har	gjort	det	ved	de	seneste	to	Folketingsvalg.	Derudover	vil	jeg	bidrage	til	Storkredsens	
arbejde	på	alle	andre	relevante	måder,	herunder	samarbejdet	med	Københavns	
Kommuneforening	og	med	medlemmerne	på	Frederiksberg,	i	Dragør	og	i	Tårnby	hvor	der	
ikke	længere	er	kommuneforeninger.	



Opstillingsgrundlag Storkreds kbh
Hejsa!
Mit navn er Clara og jeg har været medlem af Alternativet
siden 2017. De første par år var jeg aaalt for politisk
genert til at engagere mig som frivillig. Jeg vidste dog at
jeg brændte for Alternativets politiske projekt. Det fik mig
til at engagere mig i lokalforeningen i Aalborg. Her blev
jeg bestyrelsesmedlem af lokalforeningens arbejde og fik
mere mod på at engagere mig. Det var også her jeg
engagerede mig for første gang i ÅU efter at have mødt
Mikkel som nu er politisk forperson.

Indrømmet: Jeg vil nok altid være jyde af hjerte og sind. Men siden jeg flyttede til København
i det herrens corona-år 2021 har jeg jo skulle integrere mig. Og også her i Hovedstaden har
jeg haft lyst til at bidrage til det politiske projekt vi kalder Alternativet. Det har jeg gjort for
Københavns Kommune under kommunal- og regionrådsvalget sidste år, hvor jeg hjalp lidt
hist og pist og meldte mig som valgtilforordnet for Å. Senest har jeg lige været i
virksomhedspraktik og hjulpet til på Christiansborg som frivillig digital koordinator og
IT-hjælper (nyhedsbreve, hjemmeside osv.). Jeg har dog været lidt i tvivl om, hvorvidt jeg
skulle blive i København, og har derfor haft svært ved at pådrage mig stort og langvarigt
ansvar. Nu viser det sig jo så alligevel, at jeg bliver i København noget tid endnu, da jeg lige
har fået et fuldtidsjob her. Så nu vil jeg gå all in.

For mig er det alfa omega at vi får Alternativets fede politik implementeret. Vi tager den
grønne førertrøje på under valgkampen til Folketinget næste år. Vi skal vise resten af
Danmark, at Alternativet er det eneste bæredygtige parti. Det handler om grøn omstilling og
det handler om trivsel, sundhed, dyrevelfærd og plads til alt det gode i livet. Dén politiske
vision kan vi ikke gennemføre uden et stærkt bagland og stærke organisatoriske hænder.
Derfor tilbyder jeg nu ydmygt mine hænder (og hoved) til Storkreds Københavns vigtige
arbejde. I øvrigt vil jeg meget gerne være med i Politisk Forum som udvalgt fra storkredsen
også. Min politiske passion ligger i demokratisk teori og aktivt medborgerskab - og hvordan vi
bekæmper den stigende politiske apati hos unge i dag.



Opstillingsgrundlag Københavns Storkredsbestyrelse 

 

• Navn: Mariam Alang 

• Lokalkreds: København S – Amager  

• Medlemsnummer: 28604 

 

Jeg har altid haft stor interesse for samfund og politik med særlig fokus på 

menneskerettigheder, migration, integration og velfærdspolitik.  

Tilbage i 1997 var jeg den første ungdomsborgmesterkandidat i Vejle Kommune, som lige 

efter blev opfulgt af min første udsendelse af International Migration Institute (IMI) og 

sidenhen som medlem af Vejle Integrationsråd og som gennem årene er blevet til meget 

politisk aktivitet for Enhedslisten.  

 

Da grundlæggende frihedsrettigheder og konventioner efterhånden er noget, som for de fleste 

andre partier er til salg eller synes, at kunne gradbøjes, valgte jeg, at skifte fra Enhedslisten til 

Alternativet.  

Her ønsker jeg, at bidrage med min faglige baggrund indenfor internationale relationer og den 

brede og solide erfaring og viden jeg har tilegnet mig gennem årene via politiske 

organisationer, markante NGO´er, det offentlige, den private sektor og mange år som 

selvstændig. Og med verdens udvikling; hvad end det angår konflikter, krige eller 

klimakrisen, ser jeg et større og større behov at belyse den stærkt voksende ulighed, som 

sender mennesker på flugt og de udfordringer vi nu står til ansigt med og må tage et betydelig 

større ansvar for.    

 

Med afsæt i ovennævnte vil jeg gerne være med til at udvikle den nye bestyrelse med 

udgangspunkt i partiets fælles værdier. Denne kan samtidig virke støttende for både de 

opstillede kandidater til det kommende valg og generelt, hvor vores kreds og partivenner har 

behov for støtte og sparring.   

 

Privat bor jeg på Vestamager med mine to børn, er 44 år og adm. direktør. 

 

Jeg håber, at du/I vil støtte min kandidatur, da jeg har et brændende ønske om at sætte 

Alternativets visioner og værdier på den politiske dagsorden.  

 

 

 



 

 


