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Bestyrelsens beretning 18/19


Svendborg


Da hovedparten af den nuværende bestyrelse valgtes for godt 2 år siden, var meget nyt: vi var 
forholdsvis ukendte for hinanden, kun 1 genganger fra tidligere, og kun få havde erfaringer med 
lokalpolitisk arbejde. Men opgaven var klar: at få skabt solid baggrund for KV 17, styr på økonomi, 
kandidater og organisation. Det var en god - og stor - udfordring for os, vi brugte rigtig megen tid 
på det, men jeg synes vi klarede det rigtigt fint. Ikke mindst i kraft af den gode diversitet i både 
personligheder og kompetencer. 

Det sidste år har ikke budt på de store lokale udfordringer for bestyrelsen og vi har derfor haft tid 
til at debattere organisatoriske forhold m.m. i partiet. 


Og senest kom Jonas til - med god og stilfærdig eftertænksomhed. Vi har i perioden bedt 
Alternativets Unge om at sende en repræsentant, men efter få mødegange og mange afbud har vi 
desværre måttet opgive denne kontakt.


Ved dette årsmøde har Johannes Irminger, Frands Frydendal og Jonas Bock desværre valgt ikke 
at genopstille. Lokalforeningen skylder dem stor tak for den gode indsats, hvor de - hver med 
gode, solide og forskellige kompetencer - har bidraget til bestyrelsens arbejde.


Bestyrelsen har - som mange af vore kolleger - noteret en behersket interesset for at deltage i 
bestyrelsesarbejde, og har derfor vedtægtsændringsforslag på dette møde. 


Som konsekvens af dalende medlemsinteresse kan den kommende bestyrelse evt overveje et 
samarbejde - på sigt en fusion - med de øvrige foreninger på sydfyn, sådan som det allerede er 
sket i Kerteminde/Nyborg.


Arrangementer 


Udover medlemsmøder og valgarrangementer har foreningen deltaget i demokratifestival i Ollerup 
samt jollesejllads i Svendborg. Foreningen har desuden uddelt donation til venligboerne.


Organisatorisk


Lokalforening Svendborg er i øvrigt solidt repræsenteret i partiet, hvor Kåre Wangel er formand for 
storkredsen og medlem af HB, Frands Frydendal og Bente Kjær medlemmer af 
storkredsbestyrelsen. Der er dog nyvalg til ST bestyrelsen d 13 oktober - her i Svendborg.


Økonomi


Som det vil fremgå senere, har foreningen i det forløbne ikke opnået tilskud fra partiet. Det 
skyldes modregning af kommunalt tilskud samt et højt forbrug (husleje) hos storkredsen. 

Denne husleje er nu stort set væk, men med de nuværende udmeldinger om besparelser pga 
faldende kontingent og lave stemmetal til FT 19 skal foreningen nok heller ikke vente væsentlige 
tilskud til driften fra den side.

Den nuværende bestyrelse har afpasset driften efter forholdene som det vil fremgå - og ikke 
mindst gratis husleje her på stedet har været væsentlig for dette.  


Byrådet 


I denne beretning skal også nævnes at bestyrelsen i samarbejde med Karl Magnus Bidstrup har 
afholdt en række medlemsmøder med fokus på lokalpolitikken og byrådsarbejdet. Bestyrelsen 
finder det rigtigt vigtigt dels at sikre medlemmernes mulighed for at bidrage med oplæg, at få 
baggrundsviden om byrådsarbejdet, men også at sikre Karl Magnus et aktivt bagland, hvor han 
kan lufte ideer og dilemmaer. Møderne har desværre haft et behersket deltagerantal på trods af 
invitationer.




I den forbindelse fremlægger bestyrelsen under eventuelt et papir der beskriver principper for 
udvikling af politik i lokalområdet. Den nuværende bestyrelse har allerede behandlet og anbefalet 
arbejdet - vi mangler tovholdere, gerne udenfor bestyrelsen.  


Bestyrelsen har haft et meget tilfredsstillende samarbejde med Karl Magnus i det forløbne år, hvor 
der er gjort nye og interessante erfaringer i byrådsarbejdet. Han har gjort det flot og opnået gode 
resultater på trods. Men det er klart, at et genvalg bliver svært, hvis landstallene overføres - og 
han opnåede ikke et stort stemmeoverskud sidst. Derfor håber bestyrelsen at det bliver muligt at 
sætte bedre lys på hans arbejde inden KV21. 


Den nye bestyrelse bør snarest undersøge øvrige kandidatemner, så vi kan foretage opstilling til et 
godt hold indenfor det næste 12-18 måneder


Folketinget


Allerede inden valget var bestyrelsen repræsenteret i arbejdet med opstilling af Fyns-kandidater, 
en desværre kaotisk proces, der dog løste sig nogenlunde fornuftigt. Vi var i god kontakt vores 
lokale kandidat Karl Magnus og spidskandidat med lokal baggrund Stine Helles, der i valgkampen 
viste sig at være både energisk, sympatisk og særdeles kompetent repræsentant for partiet. 


Der var allerede inden valgdagen tvivl hvorvidt vi overhovedet kunne opnå valg på Fyn og selvom 
Stines tal var flotte, rakte de desværre ikke. Stine har for nyligt - til bestyrelsens store beklagelse - 
meldt sig ud af partiet, og vi forventer derfor et snarligt opstillingsmøde i storkredsen, så vi kan 
være klar til valg når som helst. 


Tak til de medlemmer m. familie, der brugte tid på deltagelse i valgarrangementer og ikke mindst 
plakat arbejde.


Alternativets situation


Hvis medlemmer skulle være i tvivl kan jeg berette at partiets situation er til alvorlig diskussion på 
alle niveauer. Det er en naturlig konsekvens af det dårlige FT valg, men også den interne uro.


Det er for mig tydeligt at organisationen har været præget af mangel på erfaring/viden og stor 
trang til at gøre ting anderledes. Derfor ny politisk kultur - både i folketinget og i organisationen.


Men som i så mange andre forhold er ikke alt nyt godt - og det er farligt at bygge flyet, mens man 
flyver - og især, hvis ingen har erfaring med aerodynamik fex.


Der er tid - måske 3 år - til grundig eftertanke, omorganisering, opkvalificering, hvis partiets 
overlevelse skal sikres. 


Hovedbestyrelsen har iværksat en omfattende evaluering og tiden må vise om den kan handle 
effektiv og rigtigt på dette. Og så må man håbe at flertallet af medlemmerne har tålmodighed til 
dette.  


Pbv


Erik Stent Pedersen.


