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Jeg stiller hermed mit kandidatur til rådighed til bestyrelsesarbejdet i Alternativets lokalafdeling i Helsingør. 

Jeg er kvinde, 60 år, opvokset i Espergærde og efter 26 år i København flyttede jeg hjem igen i 2014, og bor 

nu i Gurre. 

I mit daglige professionelle virke er jeg teaterproducent, jeg er medstifter af Teater Mungo Park i Allerød i 

1992, og har siddet i bestyrelsen der indtil august 2020, hvor jeg valgte at trække mig for at kunne bruge 

mere tid på bl.a. Alternativet. 

Alternativet Helsingør er på samme måde som hele organisationen, blevet decimeret kraftigt det seneste 

år, og det næste år op til KV21, er det vigtigt at Å igen bliver synlig i Helsingør. Derfor er vigtigt at vi som 

parti markerer os lokalt med bl.a. høringssvar, debatter og åbne medlemsarrangementer, som inddrager 

både medlemmer og almindelige borgere i Helsingør. Og det er vigtigt at vi får skabt en struktur lokalt, hvor 

alle medlemmers ekspertise kommer i spil. Det er jeg sikker på vil medvirke til at styrke Alternativet 

Helsingør op til kommunalvalget i 2021. 

I mit arbejde i bestyrelsen, vil jeg arbejder for at skabe en lokalafdeling som afspejler Alternativets 

manifest, herunder arbejder for at vi med nysgerrighed medvirker til at udvikle vores lokalsamfund, 

medvirke til at lokalafdelingen fungerer med fuld gennemsigtighed og i sin struktur inddrager 

medlemmerne, ud fra det princip at ”flere ved mere”. 

Jeg har været medlem af bestyrelsen i Helsingør Lokalafdeling ad 2 omgange, senest siden december 2019, 

og har siddet i læringsudvalg nedsat af Hovedbestyrelsen – et udvalg der har arbejdet med Alternativets 

opstillingsprincippet og som udsendte en rapport om det i foråret 2019.  

I forbindelse med seneste valgkamp, var jeg aktiv i den overordnede valgorganisation og i Christian Polls 

kampagneteam. 

Jeg glæder mig til at hilse på jer alle og uddybe min motivation       

Kærlig hilsen 

Ditte Kanstrup 

 


