
Til november 2021 kommer det måske vigtigste valg i Alter-
nativets korte og turbulente historie. På trods af de seneste 
måneders begivenheder, så ser bestyrelsen i Å København på 
KV21 med optimisme! Har du lyst til at bidrage – og måske 
stille op til Borgerrepræsentationen som kandidat, så læs 
videre her!

I København søger vi medlemmer, som har lyst til stille 
op til Borgerrepræsentationen. Vi søger kandidater, som 
brænder for sagen, og som har energi til at stille op til Borger-
repræsentationen – og som har mod og energi til at skabe 
synlighed og debat i den kommende valgkamp. 

Vi har allerede et stærkt hold på Københavns Rådhus, som 
med stort engagement og dygtighed kæmper for Alternativets 
politik og dagsordener, og som løbende skaber resultater. Det 
er et hold, som vi er stolte af, og som har givet os det bedst 
mulige afsæt for den kommende valgkamp i København. 

Samtidig har vi valgt i København at slå bestyrelserne for 
lokalforening og storkreds sammen, så vi kan bruge vores 
kræfter bedst muligt og skabe synergi i den kommende valg-
kampsproces på tværs af kommuner og region. Så startstedet 
er det bedste, som Alternativet kan byde på i hele landet!

Den 14. september skyder vi processen i gang i Åbenrå med 
et kick-off møde kl. 18 – 21, hvor alle interesserede er meget 
velkomne. Programmet for aftenen er som følger, hvor der er 
lagt god tid ind til diskussion og spørgsmål

Mange hilsner,

KV21 Kick-off!
September 2020



Program
14. September 2020, kl 18 – 21

18.00 – 18.30 – Velkomst og præsentation af KV21 processen v.  
     talsperson for Å København

18.30 – 19.00 – Fortælling om livet som medlem af Borger  
     repræsentationen v. BR-medlem

19.00 – 19.30 – BR-medlemmerne fremlægger deres indspil til  
     det politiske valgkampsprogram

19.30 – 19.45 – Pause, der kan købes forfriskninger i Å baren

19.45 – 20.30 – Mini-POLA med diskussion og debat 

20.30 – 20.50 – Indmelding af kandidater og tid til spørgsmål   
     til bestyrelsen og BR-medlemmerne

20.50 – 21.00 – Afrunding og tak for en god aften v. bestyrelsen


