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ALTERNATIVET: NY FORPERSON FOR ALTERNATIVETS HOVEDBESTYRELSE 

Lørdag valgte Alternativets Hovedbestyrelse ny forperson, idet nu tidligere 
forperson Maj Baltzarsen er trådt tilbage. Ny forperson for Hovedbestyrelsen er 
Nilas Bay-Foged. 

Efter at have været med i Alternativets maskinrum stort set siden bevægelsens begyndelse 
meddelte den nu tidligere forperson, Maj Baltzarsen, ved et bestyrelsesmøde lørdag, at hun 
ønsker at stoppe i Hovedbestyrelsen.  
  

- Beslutningen om at træde tilbage som forperson for Hovedbestyrelsen har ikke været let at 
træffe, men jeg ser tilbage på en fantastisk 3-årig rejse. Det har både været sjovt, lærerigt 
og til tider ganske hårdt arbejde, men så absolut det hele værd, siger hun.   

 
Maj Baltzarsen blev første gang valgt ind i Hovedbestyrelsen ved Alternativets første landsmøde 
på Bornholm i foråret 2014, tiltrådte posten som forperson i efteråret 2015 og blev valgt igen som 
forperson ved årsmødet i maj 2016.  
 
På bare tre år har Alternativet udviklet sig til en bevægelse med over 11.000 medlemmer, et parti 
med ti mandater i Folketinget samt en stor landsorganisation, der rummer 10 storkredse og ca. 85 
lokalforeninger, der er i fuld gang med at gøre klar til kommunal- og regionsvalg.  
 

- I min tid i Hovedbestyrelsen har jeg særligt haft ambitioner om at videreudvikle Alternativet 
som politisk platform og bevægelse, så vi kan blive bedre til at ændre verden også uden for 
den partipolitiske arena, siger Maj Baltzarsen og fortsætter: 

 
- Hvervet som forperson er i takt med den store medlemsfremgang og organisationens 

rivende udvikling blevet mere og mere tidskrævende, og det har nu i et stykke tid haft en 
omfang, som er svært at forene med mit ønske om tid til min kæreste og lille søn.” 

 
Ved mødet lørdag blev Nilas Bay Foged konstitueret som ny forperson frem til Alternativets 
Landsmøde sidst i maj. 
 

- Maj Baltzarsen har løftet en vanvittigt vigtig rolle i Alternativets første leveår. Hun har haft et 
brændende engagement i at opbygge og udvikle organisationen, og hun har været enormt 
dygtig til 'det muliges kunst' i en organisation, der er vokset eksplosivt. Jeg glæder mig 
meget til at fortsætte arbejdet i hovedbestyrelsen i en ny rolle, hvor vi bl.a. skal udvikle en 
version 2.0 af Alternativet. Et stykke arbejde, som Maj Baltzarsen sammen med Uffe Elbæk 
igangsatte ved årsskiftet, siger Nilas Bay-Foged.  

 
Kontakt: 
Tidligere forperson Maj Baltzarsen, tlf.: 5055 2668 
Forperson Nilas Bay-Foged, tlf.: 2082 8899 
 


