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Årsmøde i Alternativet Rudersdal - Referat 
Tirsdag den 16. juni 2020 i Birkerød Idrætscenter, lokale 1.1 

Referent: Christian Poll, Deltagere: 12 medlemmer + 2 medlemmer fra Allerød + Josephine 

 

1. Velkomst ved forperson Susie Cowan, hvorefter vi sang Niels Simons Værdisang, se bilag 1 eller find 

den og tre andre fra Niels Simon her: 

https://dialog.alternativet.dk/t/fire-sange-til-alternativet/1707  

 

Herefter en time med Josephine Fock, Alternativets politiske leder. Hun fortalte om aktuelle forhandlinger i 

Folketinget, fx dagens aftale om en ny affaldsstruktur, samarbejdet i folketingsgruppen, sekretariatets 

arbejde og udvikling, samt sine tanker om, hvor hele bevægelsen og partiet skal hen. Derefter debat om 

organisation, politik og partiets linje fremad. 

 

2. Margrethe blev valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var korrekt indkaldt. 

3. Christian blev valgt til referent. Alex og Jørgen blev valgt som stemmetællere. 

4. Susie holdt bestyrelsens årsberetning, se bilag 2, hvorefter der var debat om følgende emner:  

a. Skal vi holde liv i lokalforeningen eller lægge al fokus på storkredsen og folketingsvalget? 

Hvis man nedlægger lokalafdelingen, kan man genoplive den, hvis der dukker 

KRV21-kandidater op og i mellemtiden fokusere fuldt på storkredsen. På den anden side 

bygger vi lokal energi og glæde op i den nuværende bestyrelse, som kommer os til gode, 

når vi får konkrete opgaver fx omkring KRV21. Der var stemning for at fortsætte i 

Rudersdal. 

b. Der var ønske om, at der igen sendes dagsordener og referater ud til alle medlemmer pr. 

e-post, da ikke alle kan få Dialog og Alleos til at fungere. Bestyrelsen havde valgt at lade 

være for ikke at spamme medlemmerne med kedelige dagsordener og referater, når vi ikke 

havde andre aktiviteter.  

5. Jørgen gennemgik regnskabet for 2019 samt statusopgørelse pr. dd., se bilag 3. Der var ingen 

spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt. 

6. Følgende fem medlemmer blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater: Susie Cowan, Christian 

Poll, Michael McDonald, Christa If Jensen og Julie Tryde. Ingen har opstillet til posterne som 

suppleanter. 

7. Intet under eventuelt 

 

Efterfølgende var der en fri samtale om, hvad vi hver især kan gøre for at identificere og opfordre i vore 

netværk for mulige kandidater til KRV21. Jo tidligere, vi kan komme i gang med at promovere en kandidat 

eller tre, jo bedre. Der var også den klassiske debat om, hvordan vi lokker flere medlemmer frem til at blive 

aktive frivillige.  
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Bilag 1 

Værdisangen 

Mel: Lille føl…, forfatter: Niels Simon 

 
Mod er det, der skal t’ 
for at nå fra A til B. 
Når man nemlig vover springet, 
gi’r sig selv så ubetinget, 
bliver drømmen, som man ved, 
realistisk mulighed. 
 
Ta’ imod stort og småt 
selvom ikke alt er godt. 
Det at give til sin næste, 
kæmpe for det fælles bedste, 
glemme fejl, der nu er sket, 
det er generøsitet. 
 
Nok en sag gi’r et gys: 
"Mon den tåler dagens lys?" 
Der går ofte mange rygter, 
nogle bruger mørkelygter. 
Åbenhed i alle led, 
det er gennemsigtighed. 
 
Ydmyghed, stille gang, 
ikke brøle sejrssang. 
Det, man lader andre smage, 
vender mangefold tilbage. 
Venner i forklædning går 
rundt som fjender mange år… 
  
 
  

Humor, ja, kom nu her, 
ikke krumme dine tæer. 
Bli’r det hele lidt for rodet, 
vend det så engang på ho’det. 
Vend dig selv en omgang rundt. 
 
Humor det er no’et så sundt. 
Empati, som man ved - 
sætte sig i andres sted. 
Det er let at kritisere 
andres dåd og der’s manerer, 
men at vise storhed først, 
viser hvem der dog er størst. 
 
Kærlighed er ej glemt, 
i det ord er alting gemt. 
Det kan næsten ikke bruges. 
Det kan ikke overskues. 
Lad det bare leve skjult, 
hel’re end det lyder hult. 
  
Akkorder: 
D G D – D G D – 

E - - - A - - - 

E – A – D - - - 

A - - - D - - - 

D G D – D G D - 

E – A - D - - - 
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Bilag 2  

Årsberetning 2019-20 fra bestyrelsen 

v. Susie Cowan, forperson for Alternativet Rudersdal 
 

Årsberetningen i år er gennemsyret af den vilde forvandling, som Alternativet gennemgår netop 

nu 

og har gjort det i snart et år. 

 

Efter årsmødet i juni 2019, konstituerede vi en ny bestyrelse. Denne fik organiseret deltagelse ved 

Birkerød Kulturnat og Folkemødedagen i september, som gik godt. Derudover fik vi diskuteret 

både de skolesammenlægninger, som sidenhen er fundet sted i kommunen, planstrategi, 

Alternativets Unge og hvordan man kunne så frø til fremtidige valg. 

 

Der blev i stort omfang diskuteret manglende ledelse fra hovedbestyrelsen, primadonnaledelse fra 

den daværende politiske leder og en hel masse andet i kølvandet på folketingsvalget, som gjorde 

at vi i slutningen af oktober, havde et bestyrelsesmøde, hvor et bestyrelsesmedlem meldte sin 

afgang, da denne ikke kunne stå inde for den ledelse og organisation, der var i Alternativet på det 

tidspunkt. Efterfølgende trådte endnu et medlem af bestyrelsen ud af samme årsag. Begge meldte 

sig desuden efterfølgende ud af partiet. 

 

I november valgte vores kasserer, så at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager. Så en ny 

konstituering af bestyrelsen skete og Jørgen, som var suppleant, trådte til og blev vores nye 

kasserer. I bestyrelsen følte vi, at stemningen var dårlig. Flere baksede med den måde Alternativet 

blev ledet af vores daværende politiske leder, folketingsvalget havde været dårligt, og vi havde alle 

brugt en masse kræfter på det og var faktisk ret trætte. Derfor blev vi enige om på vores 

konstituerende møde i november, at vi gerne ville komme hinanden mere ved, skabe en god 

stemning, se fremad og diskutere politik igen. Finde fælles fodslag og nye kræfter frem. 

 

Vi ville gerne flytte fokus og ændre måden, vores bestyrelsesmøder blev afholdt. Derfor spiser vi 

nu altid sammen inden vores møder for at styrke de sociale relationer. Derudover har vi tillid til, at 

den enkelte i bestyrelsen kan varetage sin praktiske rolle, og at vi ikke behøver en opdatering hver 

gang, men kun hvis der skal tages stilling til noget i fællesskab. Dermed fik vi mere tid på vores 

møder til at diskutere politik. 

Vi blev også enige om, at vi fremover ikke ville sende dagsordner/referater ud til alle medlemmer 

hver gang, men informere mere gennem nyhedsbreve og facebook. 

 

Der blev besluttet, at vi fremover ville lave arrangementer for vores medlemmer. Gerne med 

deltagelse fra resten af storkredsen og gerne ca. hver anden måned. Ret hurtigt blev vi enige om 

vores første to arrangementer. Der var et besøg på Christiansborg, hvor vi var gæster hos Susanne 

Zimmer, og der blev iværksat et arrangement om Gode Penge. Desværre måtte vi aflyse Gode 

Penge, men turen til Christiansborg blev en succes. Andre arrangementer i støbeskeen, har vi 

måttet udskyde p.g.a. COVID-19. 
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I december meldte Uffe sin afgang og i starten af februar skulle en ny politisk leder vælges. Derfor 

kom det meste af vores bestyrelsesmøde i december/januar til at handle om det og om, hvilke 

visioner vi havde til Alternativet 2.0. 

1. februar blev Josphine Fock valgt som ny politisk leder i Alternativet til stor glæde for 

bestyrelsen, som i løbet af valgkampen til ny politisk leder havde diskuteret både egne holdninger, 

Alternativets eksistensberettigelse og om, hvordan Alternativet kan komme tilbage til at handle 

om politik, da flere følte, at der var gået en del fnidder i det. 

 

Efter valget til politisk leder, følte vi et større overskud til at diskutere nogle af de mange emner, 

som vi brændte inde med omkring kommunalvalget i 2021 (KV21). Vi var tændte, dog er der ingen 

i bestyrelsen, som på nuværende tidspunkt ønsker at stille op til KV21. Til KV21 kunne vi godt 

tænke os, at vi i Alternativet Rudersdal viser os stærkt på de tre bundlinjer. Et kommunalvalg 

kommer altid til at handle om lokale emner, men hvis vi kunne dreje det hen på eksempelvis 

borgerting, borgerbudgetter, borgerløn, ladestandere til elbiler og socioøkonomi med fokus på 

socioøkonomiske virksomheder, så syntes vi, at det ville være godt. Udover KV21, som optager os 

på alle møder, har vi diskuteret udligningsreformen, som har været et ret stort emne for 

Rudersdal. 

 

Netop som vi var kommet i gang med at diskutere politik igen, kom der en hetz mod Josephine 

som nyvalgt politisk leder, og da hetzen endelig var ved at være overstået, meldte Uffe, Rasmus, 

Sikandar og Susanne, at de ikke længere ville være en del af Alternativet, og at de ville blive 

løsgængere i Folketinget. Dette prægede vores møde i marts, dog var der en bred lettelse og vilje 

til at bakke op om Josephine, Torsten og det nye Alternativet, vi skal skabe herfra. 

 

I forbindelse med udviklingen i Alternativet, efter valget af Josephine til ny politisk leder, 

diskuterede vi værdier/dogmer - og hvordan disse kommer til udtryk på de sociale medier (SoMe). 

Vi blev enige om, at der var et behov for at ”klæde medlemmer på” til at færdes på SoMe og om, 

hvordan man i et sociologisk/psykologisk aspekt kunne færdes fornuftigt, således at Alternativet 

ikke igen bliver offer for en eventuelt krise i kølvandet på eksempelvis valg af politisk leder. 

Derefter lukkede Danmark ned og vores næste to møder i bestyrelsen blev digitale indtil juni 

måned. 

 

Mange emner har været oppe at vende på vores møder. Udover de nævnte indtil videre har vi 

diskuteret skabelse af aktivisme, politisk nysgerrighed, samarbejde med KV21 kandidater og 

hvordan man kunne afstemme forventningerne til et samarbejde. Både med KV21 kandidater og 

på tværs af partier i Rudersdal. 

 

Hvad vi har sat i gang, som bliver spændende efter sommerferien, er de politiske laboratorier som 

vi har i støbeskeen med f.eks. borgerting. Derudover kunne vi godt tænke os digitale events på 

facebook/AlleOs. Folkemødedagen i Rudersdal bliver i år d. 5. september. Her påtænkes vi at 

deltage med emnet ”væredygtighed”. 
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Bilag 3 
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