
fredag den 13. marts 2020 

Kære medlemmer af Alternativet Halsnæs  

 

Som Fugl Fønix rejste 
sig af asken, vil vi også 
rejse os for at fortsætte 
det meget vigtige 
arbejde der blev 
påbegyndt ved 
Alternativets fødsel i 
2013 som politisk 
parti.  

Alternativet lever. 

Det er næppe gået jeres næse forbi, at Alternativets folketingsgruppe er blevet reduceret fra fem til et 
medlem, da både Uffe, Rasmus, Sikandar og Susanne valgte at forlade partiet og blive løsgængere i 
Folketinget.  
Der er altså - efter en konfliktfyldt tid, nu kun et medlem tilbage af Å i Folketinget, nemlig Torsten Gejl.  

I vores bestyrelse vil vi gerne fortælle jer, at vi har ubetinget tillid til Josephine Fock som politisk leder, 
og at vi ønsker at fortsætte det fantastiske projekt, som Alternativet er.  



Vores tidligere folketingsmedlem, valgt her i Nordsjællands storkreds, Christian Poll står tæt på Josephine 
og bidrager til arbejdet på Borgen.  
Lokalt, her i Halsnæs, arbejder vi fortsat med alle Alternativets værdier og dogmer i behold. - Nu med 
fornyet kraft - og meget gerne sammen med endnu flere af jer medlemmer 😊  

Husk at vi i dag har så meget mere, end da Alternativet startede ud i 2013-15.  

Alternativet har udarbejdet et sted mellem 500 - 800 siders bæredygtig politik, som kan findes i vores 
partiprogram. Tag et kig her i ‘kataloget’: https://alleos.alternativet.dk/catalog/?filter=status&status=4 
Gennemgående i de mange politiske forslag, er at vi peger på nærdemokrati som en vigtig del af den 
bæredygtige udvikling - generelt. Nærdemokratiet er i særdeleshed vigtigt når vi taler om ulighed, som 
den største sociale udfordring vi står overfor. - Herunder ikke mindst når vi taler om arbejds- og 
familiepolitik. 

Vi har fortsat vores lokalafdelinger, storkredse og folkevalgte i både kommunalt og regions regi. Der er et 
kæmpe netværk af frivillige, som nu går i gang med at genopbygge Alternativet efter de seneste ugers 
hændelser. 

Hele Alternativet tager nu en dyb indånding og går i gang med at genvinde sin relevans for vælgerne.  I 
vores bestyrelse i Halsnæs, ser vi det som et vendepunkt til at give baglandet meget mere initiativ og 
indflydelse på hvor Alternativet skal bevæge sige hen, og vi tror på, at vi kan komme styrkede ud af det 
hele på den lange bane. 

Vi glæder os til sammen at skabe den næste version af Alternativet. Vi vil gerne koncentrere os om at 
arbejde målrettet og dedikeret, - fortsætte med at udvikle politik. Vi har her i Halsnæs mange vigtige 
opgaver at bidrage til. - You name it! 

Vi tror på vi har så meget at tilbyde os selv og hinanden, og glæder os til at komme videre. 

OBS: Det planlagte årsmøde den 25/3-20, udskydes indtil det igen er “Corona-sikkert” at samles.  

Kærlig hilsen 
Bestyrelsen 
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