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/ Årsberetning for Alternativet Holbæk 2019/2020 

 
“Begivenhedsrige store linjer” 
 

Det har været et begivenhedsrigt år siden vores lokale årsmøde i marts 2019.  
Vi har haft et folketingsvalg, et Europaparlamentsvalg og et valg af vores nye politiske leder Josephine 
Fock. Resultaterne var, at vi gik kraftigt tilbage i folketingsvalget, vi kom slet ikke ind i 
Europaparlamentet, og efter valget af vores nye politiske leder er krisen internt i partiet ved at ryste 
vores fundament af værdier som generøsitet, ydmyghed, empati. Puha. Vi venter alt for spændt på 
hvordan det vil arte sig med toppen af partiet det næste stykke tid.  
 
“Lokalt mod” 
Når vi ser tilbage på de store eksterne linjer, så synes vi godt, at vi kan konkludere, at vi lokalt i det 
mindste har arbejdet godt og grønt og holdt værdierne i live. Vi har det godt og tillidsfuldt i 
bestyrelsen, og vi medlemmer har lavet en del i året, der er gået. 
 
Op til folketings- og europaparlamentsvalgene fik vi samarbejdet med Tværpolitisk Forum som 
nærmest samler alle folketingspartier i en herlig demokratisk ånd. I Tværpolitisk Forum var vi med til 
at arrangere 3 folketingsvalgdebatter og 3 EU-debatter i Holbæk, Jyderup og Tølløse, hvor vores egne 
Å-kandidater deltog. Vi fik også hængt valgplakater op i byer som Holbæk, Mørkøv, Jyderup, Svinninge, 
Tveje Merløse, Tølløse, Regstrup, Vipperød, Undløse, Kirke Eskilstrup og på Tuse Næs og Orø. Mange 
tusind tak til plakatophængningsholdet. Vi fik også talt stemmer op til begge valg som 
valgtilforordnede - selv om der ikke var så mange Å-stemmer, som vi håbede, så var det en fest at 
deltage aktivt i vores demokrati. Tak til alle valgtilforordnede. Vi har deltaget i de offentlige debatter 
og møder, såsom biogasanlægget der ikke blev til noget, til klimaborgermøderne, 
#hvorerderenvoksen-arrangementer, klimamarch i Københvn,  og vi har deltaget som tilskuere til 
kommunalbestyrelsesmøder samt være aktive i debatterne på Facebook. Vi har ikke haft så mange 
medlemsmøder, men dem vi har haft, har været hyggelige og levende, hvor vi så småt har begyndt at 
kigge frem mod skabelsen af politik til kommunalvalget til næste år.  Alt i alt har der været godt gang i 
gryden med de kræfter som vi har haft. 
 
Vi håber at det næste år kan bruges på at gøre os klar til kommunalvalget i 2021 - både med hensyn til 
at fastlægge os på politik, strategier og kandidater, mens at Alternativet forhåbentligt kommer hele og 
stærkere ud på den anden side. 
 
Kærlig hilsen bestyrelsen 
 
 
 
 

 

 

 

 


