
Forslag om ny struktur for lokalforeninger 

Baggrund: 

Mange lokalforeninger oplever, at det er svært at rekruttere til bestyrelserne, og at de aktive i 

lokalområderne ikke nødvendigvis ser bestyrelsesarbejdet som måden de ønsker at være aktive 

på. På landsmødet kommer et forslag om, at der ikke nødvendigvis skal oprette lokalforeninger, 

men være mulighed for at oprette lokale klubber – og formalia og drift skal så varetages af 

storkredsen. I vores område er storkredsbestyrelsen dog lige så sårbar som lokalforeningerne og 

derfor er her en helt anden idé. 

Forslag: 

Storkreds Sjælland opdeles i tre områder med hver en bestyrelse bestående af en forperson, 

næstforperson og kasserer + mulighed for 2-4 bestyrelsesmedlemmer afhængig af hvor mange 

kommuner der er hjemhørende under lokalforeningen (så det bliver et ulige antal). 

De enkelte lokalforeninger nedlægges og der oprettes 3 ”zone”-foreninger der rækker over 5-6 

kommuner. Her med antallet af medlemmer og med valgkredse indtænkt: 

Område 1: Slagelse (27), Kalundborg (19), Odsherred (43), Holbæk (29), Ringsted (17) og Sorø (28) 

=163 

Område 2: Roskilde (71), Køge (22), Lejre (30), Greve-Solrød (16) =139 

Område 3: Lolland-Falster (28), Vordingborg (42), Næstved (30), Faxe-Stevns (35) = 135 

Formålet er, at sikre at der er folk nok til at have et samlet overblik over Alternativets virke i 

områderne, at kunne drifte lokalforeningerne økonomisk gennem kassereren og herved kunne 

understøtte lokale aktiviteter der kan sættes i gang gennem lokale netværk eller klubber (baseret 

på geografi eller interesse m.m.). Det er tanken at de enkelte lokalområder kan nedsætte klubber 

og øvrige netværk på tværs. Økonomien følger så lokalområderne med mindre andet er aftalt på 

årsmøde i foreningen. Her kan det fx aftales at en hvis andel kan bruges på fællesprojekter i 

området. 

Ved at lave lokalforeningerne til områdeforeninger er det ikke så sårbart, hvis et lokalområde ikke 

fungerer i en periode. Det sikre også at der ikke er ”døde penge” i et lokalområde, da man i så fald 

kan iværksætte aktiviteter der kan henlægges til området. Der er yderligere en besparelse i 

bankgebyrer da der kun er behov for én foreningskonto pr. områdeforening – resten klares 

gennem forskellige konti internt. Storkredsens kasserer kan bistå områdekassererne – hvis der er 

stemning for det, kan der laves et økonomiudvalg. 

Områdeforeningernes opgaver bliver at sikre at der kan opstilles kommunale kandidater – ved at 

nedsætte kandidatudvalg, at indsende opstillingslister m.m., at sikre at folketingskandidater 



forankres i hele området ved at have kontakt med klubber og netværk, at drifte økonomi, årsmøde 

og øvrig formalia.  

Storkredsens opgave kunne være at samle lokalforeningerne fx 4 gange om året. Her kunne det 

sikres at der fx er repræsentation i kandidatudvalg (folketing, EU og regionsråd), at centrale 

beslutninger drøftes, at der er støtte til folketings-, regions- og EU-kandidater lokalt, der 

diskuteres økonomi og understøttelse af områdeforeningerne, der planlægges evt- fælles 

aktiviteter osv.  

Proces. Såfremt lokalforeningerne ønsker at gå videre med dette forslag skal der afholdes lokale 

ekstraordinære årsmøder hvor de enkelte lokalforeninger nedlægges (såfremt 2/3 af de 

fremmødte stemmer for det) for så at oprette én ny. Der kan evt. tages udgangspunkt i at udvide 

en enkelt forening som så ændrer navn og vedtægter mens de øvrige lukkes. Der iværksættes en 

proces med bank, Virk (CVR) samt evt. kommuner der orienteres. 

Område 3 er allerede gået i gang med at arbejde mod et ”Alternativet Storstrøm”. 

Hvis der er ønske om at gå denne vej, så vil jeg gerne være med til at finde lokale tovholdere og 

sparre indtil processen afsluttes – på den ene eller anden måde. 

Spørgsmål kan stilles til Bine på bine.siefert@alternativet.dk eller 61623069 
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