Som Forperson for vores lokalforening er det i dag mit privilegie at lave en
opsummering af 2019.
Det har været et dramatisk år for Alternativet. Der har været afholdt FTV og på
lørdag træder Uffe Elbæk tilbage og Alternativet bevæger sig sammen med den nye
leder sig ud i ukendt terræn. Jeg tør hverken gisne eller spå om udfaldet men holder
vejret i bevidstheden om at uendeligt meget er på spil for vores parti, og dermed
også for vores fremtid i bestyrelsen.

Vi er 9 medlemmer med højt kompetenceniveau i bestyrelsen og dagsordenen er
klar: Vi er alle sammen dybt optaget af politik og drevet af det samme ønske om en
grøn dagsorden der på alle parametre peger mod en ny samfundsorden. Det er alvor
…( også selvom vi har det sjovt og hyggeligt ) og det er befriende at kunne samles
om noget der rækker langt udover den traditionelt definerende ramme man
normalt færdes i.
Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder og nydt en dejlig sommermiddag, og jeg har
afholdt et tilsvarende antal møder med vores byrådsmedlem Mette Bram.
Vi har en på en iskold forårsdag frosset med anstand i boden på HC Ørstedsvej i
forbindelse med afholdelse af Frederiksberg dage.
Vi har deltaget i valgmøder og klimademonstrationer, hængt valgplakater op – og
taget dem ned igen – og delt foldere ud for FTK i valgkampen.
Mette, Søren og jeg har været inviteret til møde med Simon Aggesen med henblik
på samarbejde og taktik for den grønne omstilling ved budgetforhandlingerne, og i
det hele taget har credoet om at ” sammen er vi stærkest” stået sin prøve og vundet
på Frederiksberg.
I forbindelse med efterårets budgetforhandlinger bidrog samtlige
bestyrelsesmedlemmer med viden, konkrete forslag og bistand der sikrede en flot
aftale hvor Alternativet med Mette Bram i spidsen styrede kursen i den rigtige
grønne retning.
Det kan vi alle sammen være stolte over!

På Landsmødet i maj måned blev 2 bestyrelsesmedlemmer – Søren Have og jeg selv
– valgt til Alternativets hovedbestyrelse, og det har på flere måder løftet
information og vidensniveauet for vores lokalforening op til et nyt niveau, men også
suget energi og krævet arbejdskraft i et omfang jeg ikke var forberedt på.
Det er et privilegeret og kvalificeret udgangspunkt for det politiske arbejde vi har i
lokalforeningen men træerne vokser som bekendt ikke ind i himmelen...
Forleden dag sendte Søren mig et billede fra 2015 hvor foreningen blev stiftet. Der
var ca. 25 personer på billedet – dvs. aktive medlemmer der ønskede at gøre en
forskel.
I aften- på dette Årsmøde- kan vi desværre kun samle 12 personer og vi skal
desuden tage afsked med Anne Dorthe Kring der har lagt mange kræfter og
arbejdstimer i Alternativet. Læg dertil at Jonas Beckgaard er bortrejst i 6 måneder og
at Søren Have indtræder i Byrådet som vikar for Mette Bram der har orlov i 3
måneder.
Det er mildest talt en forening der arbejder på halv kraft i de kommende måneder
og med konturerne af et KMV i 2021 er der mange ting der skal defineres og
prioriteres inden sommer. På mandag tiltræder Alternativets nye Sekretariatsleder
på Den Grønne Gang og jeg ved at KMV bliver en af de første og største opgaver
Laust Gregersen går i gang med. Jeg vil med spænding afvente hans udspil på en
fælles strategi før jeg for alvor vil gå videre med vores strategi for Frederiksberg,
men er omvendt også klar over, at uden nye aktive medlemmer til bestyrelsen bliver
det meget vanskeligt at løfte opgaven selv.
På lørdag får vi en ny leder og den nye retning for partiet vil hurtigt tegne sig.
Jeg afslutter derfor min beretning med et åbent spørgsmål – Hvor skal vi hen?
Jeg tror vi må tage en dyb indånding og vente lidt med svaret😊

