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Alternativet etablerer storkredsforeninger
Alternativet får dagligt flere medlemmer i hele Danmark. Derfor har
partiet nu stiftet storkredsforeninger i København og på Fyn. Og flere er på
vej, da der i løbet af efteråret vil blive etableret storkredsforeninger i
Nordsjælland, Aarhus, Bornholm og Nordjylland. Efter planen skal alle ti
storkredsforeninger være etableret inden årets udgang.
Alternativet vokser dag for dag med en masse nye medlemmer og aktive frivillige
over hele landet, hvorfor der allerede nu er blevet etableret de første to
storkredse i partiet, nemlig i København og på Fyn.
København og Omegn Storkreds:
Bolsjefabrikken lagde søndag lokaler til den stiftende generalforsamling for
København og Omegn Storkreds, hvor 75 ud af de 125 tilmeldte medlemmer
trodsede skybruddet og mødte op til den stiftende generalforsamling.
Dette medførte fantastisk stemning i kreative omgivelser, god udveksling af
idéer og råd til den nyvalgte bestyrelse for den lokale gruppe.
Storkredsforeningen valgte på mødet en bestyrelse med kompetente og
engagerede medlemmer, hvoraf en del er helt nye i partiet, mens andre har
været med helt fra starten:
Jens Kjær Larsen, Carolina Magdalene Maier, Kathrine Lauritzen, Nilas Bay Foged
Og Charlotte Albæk
Suppleanter: Kristine Lehmann Nielsen og Tor Blaabjerg Sørensen.
Storkreds Fyn
Storkreds Fyn blev ligeledes stiftet søndag ved en livlig generalforsamling med
højt humør, god frokost og gode samtaler. Storkreds Fyn vil fremover afholde
åbne bestyrelsesmøder hvor alle medlemmer er velkomne. Der blev desuden
nedsat en lokal mediegruppe, samt en kampagnegruppe, der skal øge indsatsen
for at indsamle underskrifter på Fyn. Alt i alt en opmuntrende dag og fynboer
(eller andre), som måtte være interesseret i at tage del i det kommende arbejde.
Til bestyrelsen blev valgt: Mikael Truelsen, Bodil Sørensen, Jacob Gram Green,
Mogens Klitgaard og Rolf Jackson.

Suppleanter: Henrik Nørgaard og Henrik Skov.
Strategisk Forum Fyn: Mogens Klitgaard (Svendborg) og Rolf Jackson (Odense).

Bestyrelsesformand Rasmus Nordqvist udtaler:
”Det er fantastisk hvordan vi som forening er vokset over de sidste ni måneder!
Storkredsene som vi nu ser blive skabt er rygraden i vores organisation – det er her
vi som medlemmer mødes og Alternativet skabes ikke blot som politisk parti, men
også som bevægelse. Nu har vi etableret to storkredsforeninger, flere er på
tegnebrættet og den 13. september vælger vi ti spidskandidater til den kommende
valgkamp på et ekstraordinært årsmøde på Bremen Teater i København. Samtidig
får vi i gennemsnit omkring 700 godkendte vælgererklæringer ind om ugen så vi er
meget tilfredse.”
I er velkomne til at kontakte os for mere information.
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