København 9.januar 2018

Pressemeddelelse
Alternativet får ny forperson
Alternativets hovedbestyrelse har her til aften rekonstitueret sig med Poul Brandrup som ny forperson.
Poul bliver flankeret af de to næstforpersoner Anne-Marie Gertsen og Vilhelm Stamp Nordahl Møller samt
kasserer Torben Petersen Nicolaisen.
”Jeg glæder mig til opgaven, selvom det er på en lidt ærgerlig baggrund,” siger Poul Brandrup.
Afgående forperson Michael Jellesmark har valgt at trække sig fra hovedbestyrelsen af personlige årsager.
”Jeg har nydt at sidde for bordenden, og har virkelig elsket at lære så mange af vores medlemmer at kende,
som det har været mig muligt at nå i den forgangne tid. Desværre er jeg af personlige årsager nødt til at
trække mig fra posten. Dette gør jeg i en forvisning om, at der er andre, der er klar til at fortsætte det
arbejde, jeg har påbegyndt,” siger Michael F. Jellesmark.
Michael blev valgt som forperson for Alternativet på landsmødet sidste år, og har været en del af partiet
siden december 2015. Han vil heldigvis fortsat være en del af partiet, men lige nu altså i en mere
tilbagetrukket rolle. Hans arbejde har haft stor betydning for organisationen, og fra den samlede
hovedbestyrelse lyder en stor tak til Michael for hans indsats:
” Vi skylder Michael stor tak for hans kæmpe indsats som forperson, og for de positive forandringer han har
stået i spidsen for. Samtidig forstår vi selvfølgelig fuldt ud hans prioritering,” siger den nye forperson Poul
Brandrup på vegne af hovedbestyrelsen.
Uffe Elbæk har arbejdet tæt sammen med Michael Jellesmark, og beklager, at han nu trækker sig fra
posten:
”Der er snart ikke det sted i Danmark, hvor vi ikke har stået sammen og skulle tale til Alternativets
medlemmer, aktivister, kandidater og tillidsvalgte. Det har hver gang været en kæmpe fornøjelse. Så jeg ser
det som bundærgerligt, at Michael har valgt at trække sig som forperson for HB. Det var den dårlige nyhed.
Den gode er, at Michael Jellesmark allerede nu har annonceret, at han fortsat vil være aktiv i partiet,” siger
politisk leder i Alternativet, Uffe Elbæk.
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