
Kære medlemmer af Alternativet Fyn 
 
Jeg ønsker at opstille til bestyrelsen i Alternativet Fyn og til Politisk Forum. 
 

Jeg hedder Dan Eskekilde, er 39 år og uddannet billedkunstlærer Jeg er meget aktiv 

indenfor den odenseanske kulturscene; jeg har blandt andet været med til at starte 

streetart-gruppen Byrumspolifylla og Harbour Art Walk på Stige Ø.  

 

Jeg har været aktiv i Alternativet både lokalt og nationalt siden 2018 og det sidste års tid 

siddet som næstforperson og nu forperson for Alternativet Odense. Jeg er rigtig glad for alt 

det vi har opnået i Odense det forgangne år, personligt har jeg fået megen erfaring fra 

kommunal -og folketingsvalg som jeg kan bidrage med ifm. vores kommende valg og derfor 

ønsker jeg at stille mig til rådighed for jer og Alternativet Fyn.  

 

Min vigtigste opgave i storkredsen vil være at klæde vores kommende kandidater bedst 

muligt på til det politiske arbejde og kommunal/regionsråds -og folketingsvalg. Derudover har 

jeg et brændende ønske om at få genetableret lokalforeninger i alle vores kommuner og det 

er noget jeg mener vi som storkreds skal bruge rigtig mange kræfter på.  

 

Jeg er meget kreativ og disse kompetencer bliver brugt ifm. årshjul, diverse arrangementer 

og opslag/layout på fx. Alternativ Odense Facebook side. Jeg har en baggrund inden for 

fagbevægelsen og mange af disse organisatoriske kompetencer bruger jeg i mit arbejde 

som tillidsvalgt for Alternativet Odense. Jeg er bla. stor tilhænger af MED-systemet og ser 

mange fordele ved at implementere dette i vores organisation også. Det er blandt andet 

også derfor jeg også ønsker at opstille som kandidat til politisk forum; jeg synes det er vigtigt 

at den viden der deles her bliver delt internt i vores storkreds og lokalforeninger også, så 

flest muligt kan drage nytte af det. 
 
Mine styrker ligger i samarbejdet; jeg er god til både at lytte og bidrage. Jeg er meget 

struktureret med et godt overblik og har på kort tid opnået en godt kendskab til Alternativet 

både lokalt og nationalt.  

 

Jeg håber meget at få lov til at være en  

del af det gode arbejde i storkredsen.  
 

De grønneste hilsner,  

Dan Eskekilde 



 


