
Præsentation af mit kandidatur til  
bestyrelsen i Storkreds Sjælland 2023 
  
Erfaring 

Kasserer i bestyrelsen for Storkreds Sjælland 2016-2018, endvidere forperson i 
2018. Som medlem af bestyrelsen for Storkreds Sjælland har jeg været med i 
kandidatudvalget og medudvikler af forretningsordenen for KU17, 
kandidatprocessen og opstillingsmødet. Organiseret Dølle-eventen og 

demonstrationen mod fracking på Lolland (Maribo 28. juli 2017). Som folketingskandidat til 
FV19 og FV22 har jeg organiseret adskillelige events og kampagner.  

I kommuneforeningen var jeg kasserer i bestyrelsen for Alternativet Guldborgsund 
2017-2020 (og Alternativet Faxe-Stevns, da det kneb) og forperson i bestyrelsen for 
Alternativet Lolland-Falster 2020 til nu. Min lokale forankring er stor og kendt. Kandidat til 
byrådet i Guldborgsund i KV17 og KV21, hvor jeg i kampen mod gasledningen har produceret 
filmen GAS, oprettet FB-gruppen GAS-NEJ TAK, arrangeret politiske møder og skrevet 15 
læserbreve i Folketidende. Endvidere organiseret Champagneklubbens Tværpolitiske 
Kvindefestival for at få flere kvinder valgt ind i byrådet. Jeg er en flittig skribent og har 
haft flere politiske artikler i Information og Altinget og et hav af læserbreve i Folketidende. 

Hvad vil jeg i bestyrelsen for Alternativet Storkreds Sjælland? 
Nu, hvor vi er herligt på fode i folketinget med 5 mandater, så er det 
vigtigt, at vi ikke falder i søvn i landdistrikterne, men skaber gejst og 
interesse for Alternativets politik. Jeg blev pensionist sidste år og 
har her efter valgkampen god tid, som jeg gerne vil investere i 
storkredsbestyrelsen. 
Vi ligger temmelig ubemandet i de tre lokalforeninger, så det vil være 
godt, hvis storkredsen kunne arrangere fysiske events rundt i alle 
kommuner og på den måde skabe opmærksomhed og få flere til at 
være med. Nogle events i regionen er jo kendte som folkemøder, 

klimamarch og green friday, men andre kunne vi selv skabe, som vi f.eks. før har vist film i 
biografen (Faxe) og haft politisk samtale efterfølgende. 

Jeg mener, vi skal se fremad og ikke nøle, men blive synlige og vise engagement og politisk 
vilje. Corona- og undtagelsestiden er forbi, nu handler det om rettidig omhu for 
Alternativets politik og status i folketinget - og kommunerne/regionen. 
Det arbejde vil jeg godt påtage mig med hvad det indebærer af 
fundraising, organisering, pressemeddelelser og SoMe. 
Det er mit ønske, at vi kan få fat i de nye tilmeldte og skabe en 
forståelse for det håb, som Alternativet fører frem for det 
bæredygtige samfund. 
Og så skal vi altså have lidt mere fest og glæde og fysiske 
sammenkomster, der sprudler af liv og engagement 💚

Ulla Munksgaard 20.02.2023 

Ulla Munksgaard, 
Alternativet Lolland-Falster
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