
 

 

Bestyrelse KV17, FV-kandidat 11.09.17 

 

Til stede: Mogens, Peter, Sadi, Steffen (KOS), Jakob, Kim, Jens, Mona (fra pkt 4), Malene 

afbud: Anne-Louise, Claus, Martin  

 

1. Runden (hvad har jeg gang i lige nu?) 
Mogens: Møde med Peter i onsdags. Der skal skrives under på endelig opstillingsliste af 25 stillere. 
Har underskrevet teknisk valgforbund med enhedslisten. 
Peter: Møde med Mogens og Jens i onsdags. Har skrevet læserbrev til Politiken samt et andet til 
Gladsaxebladet 
 
Sadi: Facebookside, annonce målrettet bl.a kvinder. Mail til øvrige partier vedr fælles kampagne mhp at få 
borgere med anden etnisk baggrund til at stemme. Fest for 18-årige d. 22. september, har spurgt Mona, om 
de sammen skal stå med store Å. Er blevet registreret på altinget.dk. Har i dag haft møde med formanden for 
bedre psykiatri. Har kontaktet Uffe E mhp artikel til den tyrkiske avis, artiklen kommer på både tyrkisk og 
dansk. 
 
Steffen: Der sker meget i KOS for tiden, der arbejdes bl.a med RV17 og hvad der skal ske på den anden side 
af KV17. Inddragelse af FV-kandidater. KÅ-netværk til at facilitere kurser, medlemsarrangementer mm. Møde 
d. 20. september på Ordrup skole omhandlende nominering af FV-kandidater. 
 

Jakob: Optaget af udformning af valgplakater. Plakater kan opsættes 28. oktober. Har talt med kandidat fra 
Hillerød ang aktivt at besøge borgere med anden etnisk baggrund til at stemme 
 

Kim: Deltagelse i grønt projekt. Drøftet finanslov mhp midler til det grønne nationalregnskab, foruden 
verdensmålene. Å-Kbh har udarbejdet 17 mål ud fra verdensmålene. Har samlet udspil fra Å som kan deles 
med gruppen. Møde med lokal agenda 21 i sidste uge. Har været hos Trine Henriksen (Ø) bl.a ifm underskrift 
på aftale om teknisk valgforbund sammen med Mogens. Har regnet på timer ift at varetage opgaver sm FV-
kandidat. 
 

Malene: Møde med Mona i går vedr listeopstillingen. 
 

Jens: Møde med Mona i går og med Peter i onsdags. Har deltaget i KV-møde, Gladsaxe er værter i oktober på 
Søgård. 
 

2. Godkendelse af referat 
Enkelt rettelse fra Mona, herefter godkendt 

 
3. Eventuelle punkter fra runden 

Ingen ekstra punkter 
 

4. Opstillingsmøde og ekstraordinært årsmøde d. 14.09: Gennemgang af rækkefølge og indhold. Hvad skal vi 

hver især forberede os på? 

Steffen deltager som dirigent, Vivianna som observatør. Der er sendt indkaldelse ud i dag. Bestyrelsen 
tjekker medlemskab ved ankomst. Jens er referent. Der skal være to stemmetællere. 
Først afstemning vedr. vedtægter, udskydes hvis der ikke kan stemmes om samlet pakke. 
Herefter opstillingsmøde, nye kandidater. Bestyrelsen vil herefter komme med anbefaling, der kan 
godkendes af mindst 50 % af de fremmødte. I modsat fald stemmes om andre forslag. 
 

 



5. Politikkatalog: Nedslagspunkter, gensidig inspiration, første afsæt i forhold til underliggende punkter.  
A: Borgmesterens budgetforslag (Kims fremsendte med kommentarer mm.). Hvad ser vi? 
Steffen: da det er første gang Alternativet er på valg, kan vi tillade os at være visionære og male med den 
brede pensel. 
Herefter drøftelse af vægtning af værdier, punchlines, de tre bundlinjer kontra økonomi i de kommende 
politiske diskussioner. 
B: Den vedtagne kommuneplan (bilag). Hvad ser vi? 

C: Relevante politikområder / mærkesager i relation til 5.A og 5.B - den første overordnede inspiration til 

"indskrivning" i politikkatalog. 

Pkt B og C udskydes. 

 

OBS. Kim forventer at have noget skriftligt materiale klar på baggrund af Rudersdals politikkatalog og Kbh´s 

17 mål. 

 
6. Hvor er vores kernevælgere? Diskussion om prioriteret valgkampagne bla. cykeltur 23.09. 

Drøftelse på ekstra møde d. 19. september (Mogens og kandidater) 

 
7. Valgmateriale. Tekster, budskaber mm. Opfølgning fra sidst, så vi kan komme i gang med det praktiske. 

Arrangement d. 22. september, Sadi og Mona stiller op med flyers og store Å. 
Martin arbejder med layout på Sadi og Monas valgplakater. 
Beslutning: Sadi sætter gang i at bestille 500 flyers A5 med Mona og Sadi + vores punchlines. 
 (godkendt af Jakob (kasserer) umiddelbart efter mødet). 
Videre drøftelse på ekstra møde d. 19. september (Mogens og kandidater) 

 
8. Eventuelt. 

Jakob har undersøgt regler for crowdfunding på support.alternativet.dk, hvor kandidaterne selv kan oprette 

indsamling. 

Steffen opfordrer kandidater til at et møde med Manu Sareen 

 

Næste møder:  

19.09 Politikkatalog – fortsættelse af diskussion og beslutninger vedr. pkt. 5, pkt. 6 og pkt. 7 dette ref. 

20.09 KOS – møde og afstemning vedr. nye opstillingsregler til FV 

23.09 Cykeltur og valgkamp på gadeplan. 

27.09 Byrådsmøde kl. 18.00 

04.10 Socialt arrangement, bestyrelse, kandidater + udvalg 

11.10 Åbent bestyrelsesmøde 

28.10 Valgplakater fra kl. 12.00 

04.11 Politisk arrangement / kultur?? Telefonfabrikken (11-17) 

 

Som referent Malene 

    


