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Alternativet Sjællands Storkreds 

 

Kære medlemmer af Alternativet  

i Sjællands Storkreds. 

  

I får her det første af en række nyhedsbreve med information fra 

den nyligt valgte bestyrelse for Sjællands Storkreds. 

På denne måde håber vi på at få informeret om hvem vi er i 

bestyrelsen, hvad vi har til hensigt at lave samt selvfølgelig invitere til at alle medlemmer bidrager 

til at gøre Sjællands Storkreds til en hyggelig og aktiv forening, der gennem fælles ideer og 

aktiviteter vi værne om og udbrede Alternativets værdigrundlag og mærkesager. 

Bestyrelsen blev valgt på stiftende generalforsamling d. 4/10 og består af følgende personer: 

//// Forperson: Henrik Bundgaard  

//// Næstforperson: Katja Parlo  

//// Kasserer: Carsten E. Andersen 

//// Lokalprojektansvarlig: Armin Vauk 

//// Bestyrelsesmedlem: Niels P. Dreyer  

//// Suppleanter: Carsten Ø. Andersen & Jeppe Johansen 

Til det første bestyrelsesmøde efter valget blev der diskuteret:  

//// Hvilke initiativer vil vi starte op og støtte? 

//// Hvilke politiske områder vil vi prioritere? 

//// Hvilke roller vi hver især brænder for samt?  

//// Hvordan vi bedst mulig kan involvere eksisterende medlemmer samt skaffe flere?  

Noget af det vi mener er vigtigst på nuværende tidspunkt er at komme i dialog med medlemmerne, 

og vi vil hurtigst muligt arrangere et såkaldt ”road-show”, hvor bestyrelsen samt vores 

spidskandidat, Rasmus Nordqvist vil tage rundt i Storkredsen og invitere til debatter og hyggelige 

sammenkomster, for at høre hvad der interesserer medlemmerne i Storkredsen. 

Desuden blev vi enige om at have et fast punkt på bestyrelsesmøderne, hvor vi diskuterer udvalgte 

af Alternativets partipolitiske fokusområder, for at vi alle kan blive klædt bedre på og få en fælles 

forståelse af, hvordan vi i praksis kan udleve Alternativets mærkesager samt formulere konkrete 

politiske forslag.  

Endelig skal vi opfordre alle medlemmer til at bidrage med gode ideer, deltage i debatterne samt 

selvfølgelig at være med til at skaffe de resterende vælgererklæringer, så vores fælles parti, 

Alternativet, kan blive godkendt til at opstille til det kommende folketingsvalg. 

Bestyrelsen for Alternativet, Sjællands Storkreds kan kontaktes på: 

storkreds.sjaelland@alternativet.dk 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Alternativet, Sjællands Storkreds. 


