
Forslag fra medlemmerne: 

A: Forslag om at have byrådskandidater løbende. 

Jeg foreslår at vi hvert forår vælger officielle byrådskandidater. 

I efteråret oplevede jeg hvordan det var at have udpegede byrådskandidater, der viste ansigt udadtil, 

networkede med andre partier og parter og i det hele taget gik foran på det politiske område. Det var en 

styrkelse af både vores synlighed, vores faglighed og vores mulighed for at opnå resultater. Det mener jeg 

vi skal have hele tiden. Folk, der blander sig i lokalpolitikken og har et formelt mandat fra lokalforeningen, 

både for deres egen skyld men også for at give lidt pondus hos dem, som de skal networke med. Hvis vi 

afholder et valg hvert år er man ikke bundet af opgaven i mange, mange år frem, men det vil selvfølgeligt 

give bedst resultat hvis man er vedholdende. I valgår er der regler for om man kan være kandidat og 

samtidigt fx formand eller kasserer. I alle de andre år er der ingen regler. 

Forslag stillet af Thorbjørn Lau Christensen 

 

B: Debat om definitionen på politisk arbejde i et parti, der også vil være en bevægelse. 

Jeg foreslår, at den nye bestyrelse, på baggrund af en debat, udarbejder retningslinjer for hvad vi vil bidrage 

til og med af vores nye partistøtte. 

Fra nu af får vi hvert år partistøtte fra kommunen på basis af vores stemmer ved kommunalvalget. Det 

beløb skal bruges samme år på politisk arbejde og på at drive foreningen. I valgår går det hele selvfølgeligt 

til valgkamp men vi må ikke spare pengene op i de øvrige år. Hvad forstår vi ved politisk arbejde? Er det 

alene arrangementer og tiltag, i vores eget navn, eller kan det også være noget, som flugter med vores mål 

men som andre har taget initiativ til? Konkret har 2 af vores kandidater fornyligt afholdt et arrangement til 

fordel for arbejdet med sorgbehandling hos børn. Havde vi kunne bidrage med et par hundrede kroner 

selvom der ikke står et stort Å på det arrangement? Kunne vi skyde penge i en økologisk landbrugsfond? I 

crowdfunding til fredninger? I frivilligcentrenes arbejde?  

Forslag stillet af Thorbjørn Lau Christensen 

 


