Beretning til årsmødet i Alternativet København, lørdag den 5 marts 2022
Bestyrelsen har i det forgangne år haft én primær arbejdsopgave, nemlig kommunalvalget. Det
har fyldt meget og det vil vi også komme nærmere ind på senere i denne beretning.
Men året har generelt været præget af Alternativets udfordringer gennem de seneste år og de
konsekvenser det har haft for vores muligheder som bevægelse og parti.
Det har haft stor betydning, at der har været et markant fald i medlemstal og dermed også et
fald i medlemmer, der finder mening, engagement og interesse i at være aktive.
Ligeledes har det også betydet et fald i vores økonomi, som vi har måttet agere efter.
Men som det første i denne beretning, vil jeg fortælle lidt om bestyrelsens omskiftelighed
gennem året.
Ved årsmødet den 28. februar 2021 blev der valgt en bestyrelse bestående af 5 personer og 2
suppleanter (Kristian Johnsen, Christian Gade Bjerrum, Tove Auda, Brian Scherlund Bedoya,
Sanne Gutkin og som suppleanter Bodil Nissen og Katinka Haxthausen). Det tegnede jo rigtig
godt.
Dog måtte to medlemmer, Katinka og Sanne ret hurtigt trække sig af private årsager.
Kristian Johnsen blev valgt som HB medlem og valgte i maj at trække sig fra bestyrelsen, for at
hellige sig arbejdet i HB.
Christian Gade Bjerrum har ligeledes fra juni haft travlt med andre projekter og derfor ikke
deltaget aktivt i bestyrelsesarbejde.
Tove Auda valgte i juni at hellige sig arbejdet i Storkredsbestyrelsen.
Brian fik i sommers nyt arbejde i Klimarådet som ikke var forenelig med partipolitisk arbejde.
Derfor måtte han trække sig. Så da vi nåede august var der en tilbage.
Bestyrelsen besluttede derfor at afholde et ekstraordinært årsmøde 22. august for at supplere
bestyrelsen. Her stillede Uffe Meulengracht og Adam Rosschou heldigvis op, så der igen var en
aktiv fungerende bestyrelse. Ligeledes blev vedtægterne ændret, så de levede op til
landsmødebeslutninger.
Lokaler:
Da vores økonomi i kommuneforeningen er helt afhængig af KV stemmeprocenten, var det
forudsigeligt, at vi fra 2022 vil have en markant anden økonomi at lave partiforeningsarbejde
for. Derfor valgte HB, storkredsen og kommuneforeningen allerede i 2020 at opsige vores lokaler
i Åbenrå.
Selve flytningen skulle ske til 1. maj. Den flytteproces brugte bestyrelsen en del tid på i de
første måneder. I, der kendte lokalerne i Åbenrå, ved hvor meget L O R T, der var samlet gennem
årene. Vi havde kun lidt opbevaringsplads, der hvor vi kom hen, så alt skulle mere eller mindre
væk.

Vi holdt nogle åbent hus dage, hvor medlemmer kunne komme forbi og hente, hvad de kunne
bruge. Derefter fik vi et firma, Junkbusters, til at hente resten. Det blev til en del ture.
Processen omkring flytning skete koordineret med Landssekretariatet.
Vi besluttede i en overgangsperiode at leje os ind hos Greencubators, et kontorfællesskab, hvor
vi både fik adgang til nogle arbejdspladser, et par små mødelokaler og et
kælderopbevaringsrum.
Det var et fint sted, mens vi stadig ikke skulle være så mange mennesker samlet.
Det viste sig dog i løbet af sommeren, at det ikke var hensigtsmæssigt i forhold til valgkampen,
da vi netop ikke kunne mødes særlig mange mennesker på en gang. Derfor valgte vi i tæt
samarbejde med storkredsbestyrelsen at leje et større lokale i Mellemfolkelig Samvirkes (MS)
bygninger på Fælledvej. Det lokale overtog vi slut september og kunne derfor bruge det i
oktober og november, hvor valgkampen var intens. Fra 1. november havde vi et mindre lokale i
MS, som vi opsagde til slut december. Lokalerne i MS var ikke optimale og vi har derfor i
samarbejde med storkredsen besluttet at spare huslejeudgifter, til vi har fundet noget bedre,
som kan understøtte folketingsvalget, når det kommer.
Og så tilbage til valgkampen.
Ved årsmødet 28. februar, hvor der også var opstillingsmøde af kandidater til KV, fik vi valgt de
sejeste kandidater, der har knoklet for at vi i dag har to repræsentanter i BR. Det var for vildt et
stykke arbejde, de lavede gennem hele forløbet.
Ud af de 9 kandidater, der blev valgt den dag, valgte en at trække sig i løbet af foråret. Men vi
fik valgt seje Christina Olumeko på vores ekstraordinære årsmøde 22. august. Christina gik så fra
at være en del af kampagneledelsen til at blive en aktiv kandidat, der havde en læringskurve af
dimensioner og som virkelig kom ud over rampen i valgkampen; både når hun var til debatter og
når hun var synlig på broen eller andre steder for at dele flyers ud.
Indtil juni 2021 havde KV bestyrelsen fællesbestyrelsesmøder med storkredsbestyrelsen. Da
denne konstruktion gav mening. Fabrizio D´ottone var kampagneleder. En post han overtog slut
2020. Fabrizio organiserede kampagnen i specialiserede celler, hvor frivillige og kandidater
kunne arbejde med de områder, der var vigtige for at kampagnens opgaver blev løst.
I juni valgte Fabrizio at trække sig som kampagneleder. Det sker efter et møde med
kandidaterne, hvor nogle af kandidaterne udtrykte manglende tillid til Fabrizios ledelse.
Sideløbende med det havde fællesbestyrelsen en diskussion om honorering, som ikke fandt en
løsning. Fabrizio vælger herefter at trække sig. Samtidig trækker en del af storkredsbestyrelsen
sig fra KV21 kampagnen.
Kommuneforeningen iværksatte herefter en kollektiv kampagneledelse men følger det gode
oplæg, Fabrizio havde lavet. Fra det tidspunkt var bestyrelsesarbejdet og kampagnearbejdet
tæt forbundet. Så udover planlægning af det ekstraordinære årsmøde den 22. august, blev alle
kræfter i bestyrelsen brugt på kampagnen.
Noget af det, der kom til at præge hele kampagneforløbet var de ganske få frivillige, det var
muligt at aktivere. Hvis vi anslår, at der nok var omkring 20 aktive i alt, hvoraf kandidaterne
udgjorde de 9, så er det måske lige i overkanten.

Derfor valgte vi også i bestyrelsen at fuldtidsansætte Adam Rosschou i to måneder - oktober og
november - for på den måde at have en, der kunne hellige sig valgkampen fuldt ud. Adam havde
orlov fra bestyrelsen i den periode. Ligeledes ansatte vi en SoMe person, Alberte Høegh, til at
sidde inde på Landssekretariatet (på Christiansborg) og arbejde for at skabe øget synlighed på
de sociale medier.
Men på trods af få frivillige, synes jeg, at vi formåede at synliggøre os rigtig meget fra
sommeren og frem til valgdagen d. 16. november.
Vi nævner, lidt i flæng, nogle af de aktiviteter og events vi deltog i.
Pop op Å på Broen. Fra start juni var vi at finde på Dr. Louises bro hver fredag eftermiddag. Det
var et rigtig godt sted at synliggøre os og vores politik. Endnu bedre blev det da vores flyers blev
færdig.
Vi var med i Priden, selvom det var med en meget lille gruppe aktivister.
Vi var til bilfri søndag på Nørrebro, klimamarch, Stop Lynetteholm demonstration, Klima og
demokratifestival på Amager og meget mere.
Den 9. oktober havde vi en fantastisk dag med Torsten Geil. Vi startede med Brunch i vores
lokaler i MS. Herefter besøgte Torsten sammen med nogle af kandidaterne forskellige
socioøkonomiske organisationer. Senere havde Troels Chr. Jacobsen inviteret folk fra den sociale
modstandsbevægelse til møde og mad på det gamle posthus i Sydhavnen. En rigtig vellykket
dag, der blev afsluttet på rådhuspladsen med Å lyskegle og snak.
Kulturnatten på rådhuset d. 15. oktober blev ligeledes et sted, hvor vi fik synliggjorde os, med
gode quizer og politisk snak med de besøgende borgere.
Sideløbende med alle disse fælles events, var kandidater og frivillige på gaden om ikke dagligt,
så dog meget ofte for at dele flyers ud og tale med folk.
Valgplakater:
Vi fik udviklet nogle rigtig gode budskabsplakater, som kommuneforeningen betalte for. Nogle
kandidater valgte at supplere disse med egne plakater. Den 23. oktober var den store
plakatopsætningsdag. Trods det vi ikke var så mange, fik vi alligevel hængt plakater op rigtig
mange steder. Plakaterne var af en angivelig meget bæredygtig type. Men de kunne ikke helt
modstå vind og vejr. Da de skulle tages ned, var de i hvert fald kun til at gå direkte i
papcontaineren. Så var det en ok løsning?.
Som vi nævnte tidligere fik vi til KV21 to repræsentanter ind i det nye BR. Det var måske ikke
helt så godt, som vi kunne have håbet. Men på ingen måde så slemt, som vi kunne have frygtet.

Organisering af den nye valgperiode:
I første omgang gik vores to mandater til Franciska Rosenkilde og Christina Olumeko. Siden
Franciska i slutningen af januar besluttede at tage orlov fra Rådhuset for helt at koncentrere sig
om det kommende folketingsvalg og sit ansvar som partileder, har Birgitte Kehler Holst taget
hendes plads i Borgerrepræsentationen og Beskæftigelsesudvalget.

KV21 blev evalueret ved et møde d. 12 februar. Vi kiggede selvfølgelig en del på hvordan
kampagnen gik både godt og skidt. Men meget fokus var allerede rettet mod det kommende
folketingsvalg. Her var der mange gode pointer på hvordan kandidaterne kan profilere sig bedre
både sammen og hver for sig.
I forhold til det politiske arbejde i BR i den kommende periode, så har Christina og Birgitte
begge baggrundsgrupper til deres udvalgsarbejde.
Kim Hjerrilds baggrundsgruppe til Teknik - og Miljøudvalget er fulgt med over til Christina. Vi er
også så heldige, at gruppen er udvidet med nye dygtige partimedlemmer og folk fra partierne i
vores valgforbund. Som det er naturligt kan alle ikke deltage hver gang, men der altid gode
diskussioner og input. Det virker derfor allerede nu til at være en god hjælp til Christinas
arbejde.
Christina efterlyser også egentlige politiske forslag der kan give os initiativet på Rådhuset. Det
arbejde er faktisk allerede godt i gang. Ikke mindst i kølvandet på vores inspirerende og
velbesøgte strategimøde d. 30 januar. Der er nu en gruppe som mødes hver 14 dag. Der er helt
åbent for deltagelse både i dette arbejde og baggrundsgruppen. Vi vil meget gerne have flere
folk inddraget.
Endelig skal vi ikke glemme, at vores lokaludvalgsmedlemmer nu er udpeget. Fra marts måned
er de på plads til at skabe mest mulig forbindelse mellem det lokalpolitiske og Rådhuset i
Danmarks største kommune. Til sammen med baggrundsgruppen og den politiske
udviklingsgruppe tegner det til, at vi laver en stærk og bred politisk indsats i den kommende tid.
Både i forhold til BR og det kommende folketingsvalg.

