
 
Dit fulde navn: Tine Busk 

Kommuneforening: Middelfart 

Storkredsforening: Fyn 

Jeg ønsker at stille op som (du kan krydse af i begge kasser) 

Forperson  

HB-medlem X 

 
Alternativet - med rum til politik, aktivisme og organisation  
 
Hovedbestyrelsen skal for mig at se både frisætte, forvente, udvikle og stå fast. 
 
Stå Fast på,  at selvom der ikke nødvendigvis er enighed, så at sikre, at der alligevel arbejdes 
mod et fælles mål. 
 
Udvikle partiorganisationen, så rollerne i - og samspillet mellem de forskellige dele af 
organisationen fremstår tydeligt og accepteres i alle lag. 
 
Frisætte kommuneforeningernes kræfter, der ofte i Alternativets levetid har brugt mere tid på 
formelt bestyrelsesarbejde end på den aktivisme og politik, der drev dem til at blive medlem  
 
Forvente at vi både som menige medlemmer og som tillidsvalgte behandler hinanden med 
ordentlighed og respekt og med Alternativets værdisæt som grundlag og pejlemærke.  
 
HB`s arbejde skal udvikle den formelle organisation, så den kan løse det den skal, samtidig 
med, at den giver plads, rum, opbakning og stemme til alle de medlemmer, der gerne vil 
engagere sig i politikudvikling, aktivisme, undersøge om de ønsker at være politiske kandidater 
mv. men som ikke ønsker at bruge energi på formelle beslutningsstrukturer og vedtægter.  
 
Jeg stiller op, fordi tiden nu er til at skabe et Alternativet for hele landet, hvor alle dele af 
bevægelsen og partiet er inddraget i at sætte retningen, og hvor vi,  som medlemmer igen kan 
mærke lyst og engagement. Den gejst har jeg oplevet hos mange af os hen over foråret og 
sommeren, troen på, at Å er det rigtige sted for os. 
 
Den gejst, det engagement, det hÅb, det vil jeg gerne bringe med ind i HB og derfra tilbage i 
ekstra stærk form til hele partiorganisationen.  
 
Hvem er jeg 
Jeg har været medlem siden 2015. Jeg var med til at starte kommuneforeningen op her i 
Middelfart, har været kampagneleder ved kv17 og folketingskandidat til ft19. Her i foråret har jeg 



været med de første måneder, da HR - teamet startede op og kan se rigtig gode ting ved, at 
skabe en opgave-drevet organisation.  
 
CV  

1) Jeg tager min erfaring som arbejdsmiljøkoordinator med mig ind i HB; Med evner inden for 
strategisk arbejde, ledelse af det gode møde, den gode dialog - og et sikkert overblik.  

2) Jeg har lavet bestyrelsesarbejde stort set hele mit voksne liv. Det giver erfaring på mange 
forskellige plan, herunder et par eksempler.  

● I slut 80`erne deltog jeg i etableringen af fælles forældrebestyrelser i Hvidovre, herunder 
også at få engageret de lokale politikere i børnenes sag.  

● Jeg  har i en årrække været og er fortsat bestyrelsesmedlem i ArbejdsmiljøNet, som er en 
faglig interesseorganisation for arbejdsmiljøledere mfl.  

● Jeg er forperson i lokaludvalget hvor jeg bor. I et lille lokalsamfund er der mange 
interesser at varetage, med alle de forskelle det består af. Derfor er min evne til at se 
bredden og varetage fællesskabets interesser godt brugt her. 

3) Jeg var Folketingskandidat ved FT19 
Herfra har jeg erfaringer som modtager af de forventninger, der stilles til kandidater og 
storkredse. Der er mange ting Å kan blive bedre til i faciliteringen og træningen af kandidathold, 
også til KV21, det kan jeg bidrage til både faglig og med selvoplevet viden og erfaring 

Kan du se at de erfaringer og den viden jeg har, kan bidrage til at gøre HB mere homogent og 
samarbejdende til gavn for organisationen, så skal du sende din stemme min vej. 

 
Mange hilsner 
Tine Busk 
HB kandidat  
Fyn 


