
Beretning for Alternativet i Gribskovs bestyrelse, marts 2019 til marts 2020 

 

Årsmødet 26/3 2020. Udsat til 24/6 pgr corona-epidemi. 

 

De første par måneder af denne bestyrelsesperiode gik med valgkamp og valgkamp. Det foregik i 

storkredsens regi og har som sådan ikke noget at gøre med lokalforeningens bestyrelse. Andet end at der 

skete en hel masse regionalt og derfor ikke ret meget på lokalt plan. 

 

Efter valgene var der behov for lige at komme sig over resultatet og lade batterierne op. Derfor var 

aktiviteten i sensommer og efterår ikke så stor. Det betød bl.a. at vi deltog i kulturnatten i Helsinge i juni 

men måtte springe den i Gilleleje i september over.  

 

Vi holdt sommermiddag og julehygge. Begge dele hos Bonnie og Severin og tak for husly. 

 

I december meldte Uffe Elbæk fra som politisk leder og det fik aktiviteten i hele partiet op i omdrejninger 

igen. 2 ekstraordinære landsmøder. Først for at ændre vedtægter og siden for at vælge ny politisk leder. 

Midt i det fik vi alligevel plads til at afholde et møde om planerne for Nationalpark Nordsjælland. Et møde, 

der munder ud i et høringssvar, der ikke er indsendt i skrivende stund, men vil blive det inden årsmødet. 

 

Regnskabet viser at vi har brugt hele indtægten på valgkamp. I 2020 er der ikke udsigt til noget valg, og vi 

kan derfor bruge lidt mere på os selv mens vi begynder at tænke frem på kommunalvalget i 2021. 

 

I januar lavede landssekretariatet en oprydning blandt medlemmer med lange kontingent restancer. 

Samtidigt oplevede vi et lille ryk med indmeldelser under PL valget og vi er i skrivende stund 54 medlemmer 

i lokalforeningen. Det er nok til en levende forening men vi kan selvfølgeligt godt bruge flere. Ikke mindst til 

at løfte de opgaver, der kommer næste år. 

 

Med venlig hilsen 

Thorbjørn Lau Christensen 

Formand 

 

Tilføjet 14/5 2020. 

Beretningen blev skrevet i februar og lå klar til udsendelse inden det planlagte årsmøde. Siden da skete der 

dramatiske ændringer i partiet, herunder udmeldelse af hovedparten af folketingsgruppen. Lokalforeningen 

har desværre også haft udmeldelser og vi er pt. godt 30 medlemmer. Lokalforeningens aktiviteter har 

været lukket ned i marts, april og maj ligesom resten af landet. Med oplukningen er det igen tid at sætte i 

gang og begynde forberedelserne til næste års kommunalvalg. 

 

 

 

 


