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Årsberetning fra bestyrelsen for Å København 2020 

2020 har været et meget specielt år for Alternativet København – og for os alle 

sammen. Året har været præget af Corona og mange interne begivenheder i Å – 

både nationalt og lokalt i København.  

Skal man opsummere året, så kan det bedst beskrives som lidt af en rutschebane, 

som startede med en seriøs nedtur, så en optur efterfulgt af endnu et dyk – og nu 

peger pilen op igen med gryende optimisme! 

Blandet start på året 

2020 startede godt med et velbesøgt årsmøde, fuld opbakning til bestyrelsens 

evaluering af KV17, forslag til vedtægtsændringer samt valg af ny bestyrelse i Å 

København. Vi var så heldige at få fuldt hus med 7 medlemmer og 2 suppleanter – 

og vi stod solidt på skuldrene af den gamle bestyrelses flotte indsats!  

Samtidig indledte vi et frugtbart samarbejde med bestyrelsen for Storkreds 

København – et samarbejde som fortsat udvikler sig, som det vil fremgå af et senere 

punkt på dagsordenen.  

Starten på året blev dog noget forstyrret af balladen efter valget af Josephine som 

politisk leder 1. februar – efter en ellers rigtig god valgproces. Behøver nok ikke at 

genfortælle og rippe op – blot konstatere, at efterregningen var rigtig stor. Heldigvis 

er der løbet meget vand i åen siden da! 

Med en stor indsats af garvede medlemmer og ildsjæle blev der i foråret afholdt et 

antal fredagsbarer med live interviews (Ærlig talt) rigtig godt arrangeret af Kim, 

Martin og Fabrizio. Stor tak til dem for både indsats, engagement og det store 

grønne, bankende hjerte, som de alle tre har! 

Året er også blevet præget af et godt samarbejde med BR-gruppen, som bestyrelsen 

gerne vil takke for. Især er vi stolte over BR-gruppens ihærdige og meget 

kompetente indsats på Rådhuset, hvor de har skabt resultater, synlighed – og ikke 

mindst respekt - om Alternativet og vores politik!  

Vi er glade og taknemmelige for, at flertallet af BR-medlemmerne valgte at blive og 

kæmpe kampen videre, hvor andre valgte at gå til andre partier. Tusind tak til Kim, 

Fanny og Franciska for jeres vedholdende store og flotte indsats! 

En kæmpe tak skal også gå til Badar, som efter en kæmpeindsats valgte at sige farvel 

– men efterlod sit mandat. Det kalder på stor respekt! Også tusind tak til Troels for 

at træde til og tage over kompetent og engageret! 
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En træls nedtur 

Men vi kan ikke skjule, at Corona ramte os hårdt, og diskussionerne i og omkring HB 

op mod landsmødet i maj tog hårdt på os alle i København. Som alle andre blev vi 

senere på året også påvirket af processen omkring Josephines stop.  

Sammen med begivenhederne i årets start betød dette, at engagementet i løbet af 

året faldt, flere bestyrelsesmedlemmer valgte at stoppe, og vi fik mange aflyste 

events. 

Lige som Å i resten af landet har vi også oplevet et fald i medlemstal og frivillige i 

København – meget forståeligt efter alle de negative begivenheder og 

opmærksomhed. Pessimismen og frustrationen var til at tage og føle på! 

Vi måtte også erkende, at der ikke længere var økonomi og aktivitetsgrundlag til 

stede til at bevare vores gode lokaler i Åbenrå. Åbenrå koster kr. 400.000 om året, 

som er blevet betalt ligeligt mellem HB/LS (200.000) og storkreds/kommuneforening 

(100.000 fra hver).  

Det har ingen af os råd til længere. 

Heldigvis har HB valgt stadig at bakke op med kr. 100.000 årligt, hvilket vi er rigtig 

glade og taknemmelige for!  Derfor besluttede vi sidst på året at opsige aftalen om 

Åbenrå – og igangsætte processen med at finde nye, mere tidssvarende lokaler. 

Dette vil I høre mere om senere på dagsordenen.  

En gryende optimisme 

Efter en hård tid synes vi til gengæld, at der de seneste måneder er kommet tegn i 

sol og måne og stjerne på, at der er lysere tider forude. Det lykkedes igen at 

gennemføre et gennemdemokratisk valg af politisk leder i Å, hvor fire dygtige 

engagerede medlemmer valgte at stille op. Tre af dem her fra København.  

Tusind tak til alle fire for jeres grønne hjerte og engagement, og for alle jeres 

spændende og gode tanker i valgprocessen. Resultatet kender I alle – og det virker 

heldigvis til, at valget af Franciska som vores politiske leder er blevet positivt 

modtaget med bred opbakning på tværs af Å og hele landet! 

Bestyrelsen er stolte af, at vi har fået valgt en politisk leder fra København. Og vi 

glæder os til det videre samarbejde både med Franciska, Torsten, HB og Å 

medlemmer, lokalforeninger og storkredse over hele landet om genrejsning af 

Alternativet.  
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Og der er alt mulig grund til at kæmpe! Alternativet er mere aktuelle og nødvendige 

end nogensinde – se bare Klimarådets kradse konklusioner om regeringens 

skrantende klimaindsats! 

Lad os være helt ærlige – der er virkelig lang vej tilbage til grønne dage. Ikke desto 

mindre fornemmer vi et stemningsskifte i Å præget af mere optimisme end længe – 

med stigende lyst til at tale og leve den grønne sag og spirende aktivistiske ideer.  

Derfor er det også skønt, at vi i dag også kan afholde opstillingsmøde til KV21. Vi er 

rigtig glade for, at vi i dag kan præsentere 10 engagerede, modige og kampklare 

medlemmer, som stiller sig til rådighed som kandidater til KV21.  

Det er vi stolte over – og vi håber, at I vil tage rigtig godt mod dem alle 10! 

Til at hjælpe vores kandidater i forberedelserne til valgkamp og udformning af vores 

valgprogram har Fabrizio har stillet sig til rådighed som kampagneleder i tæt 

samarbejde med bestyrelsen. Tusind tak til Fabrizio for det! 

Målet er at stille det stærkeste og mest velforberedte kandidathold – som både 

stiller op som hold, men som også udnytter kandidaternes forskellige styrker og 

mærkesager. Vi er allerede i fuld gang, og foråret skal bruges til at forberede os 

gennem workshops og seminarer. Alt dette vil I hører mere om løbende. 

Men men men - bestyrelsen og kandidaterne kan ikke gøre det alene. Skal vi lykkes 

med at fastholde en stærk Å repræsentation på Københavns Rådhus, så har vi brug 

for alle gode kræfter.  

SÅ VI HAR BRUG FOR JER ALLE TIL KV21 - både i arbejdsgrupper/kampagne teams og 

i vores bestyrelse. Uanset om I har tid 1 time om ugen eller flere dage om ugen! – 

specielt i de sidste måneder frem imod KV21 – så skriv til Kbh@alternativet.dk og I 

vil blive mødt med åbne arme, lydhørhed for gode ideer samt en kæmpe tak! 

Afrunding 

Alternativet er stadig vigtig og helt afgørende nødvendig. Og København er vores 

vigtigste bastion. Vi har tabt mange medlemmer; men vi er stadig mange – og os, 

som er blevet, tror på sagen.  

Samtidig er der mange – måske især hos de unge – som mangler et parti, som favner 

deres og vores bekymringer og håb – hvor vi sammen kan arbejde for den helt 

nødvendige bæredygtige omstilling af vores by, nation og klode. 

Det er et langt sejt træk, men hver rejse starter med det første skridt – og i dag tager 

vi et vigtigt skridt i København. Vi håber, at I alle vil være med på den grønne rejse! 

Tak for ordet! 
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