
Referat møde 31.8.17 – KV17 + bestyrelse 

Afbud: Jakob (begravelse), Peter (møde i menighedsrådet), Claus (personligt), Kim (ferie), Anne-Louise 

(arbejde) 

Til stede: Martin, Jens, Malene, Mona, Sadi, Mogens 

0. Ref. fra sidst 

Punkt 5: kommunikation: 4. sidste linje: ”signalvalgt”: slet: ”signalvalgt” 

1. Runde – siden sidst 

Mogens: Vi kan få vores egen hjemmeside hos Alternativet. Mogens er i gang med oprettelsen. Vi skal have 

nogen billeder til hjemmesiden. 

Jens: der er produktion af store Å´er i den kommende weekend – vi mailer rundt til alle medlemmer med 

invitation til at dukke op og arbejde med. Hvis lokalforeningen vil have et Å skal man dukke op og arbejde 

med. 

Sadi: har oprettet en Facebook-side med en reklame. 

Kan få trykt pjecer billigt i Tyrkiet – tilbyder at sende oplæg til trykker i Tyrkiet og tage det færdige print 

med hjem. Har desuden forbindelse til dansk trykkeri. 

Har lavet artikel til Politiken om bandekonflikten. 

Mona: Gør på mødet opmærksom på, at hun mener det går imod Alternativets grundlæggende holdning at 

det er bestyrelsen der kommer med anbefaling om, hvordan listen skal se ud og hun mener det er 

medlemmerne der skal vælge dette. Bestyrelsen bør være neutral. 

Tjekker op på referater fra byrådsmøder og glædes over at kommunen er godt med i forhold til problem-

områder. 

Malene: overvejer post på FB – er der behov for en strategi for kandidaternes poster på FB – ift. 

hjemmeside på Alle os er der behov for rev. 

3. Evaluering af Gladsaxe-dagen 

Stor succes med uddeling af planter. 

Sadi har haft henvendelse fra formand fra psykiatri-forening – er inviteret til at deltage i et af vores møder. 

4. Listeopstilling og opstillingsmøde 

Overvejelser om opstillingsform og kandidatplacering på listen. 

Mogens og Jens afholder møde med Peter Brooker, hvor vi beder ham støtte bestyrelsens liste. I modsat 

fald må vi orientere medlemmerne om vores samarbejde med PB. 

5. Valgforbund med enhedslisten 

Enhedslisten har udarbejdet et forslag til valgforbund. Vi ønsker ikke en konstitueringsaftale + mindre 

rettelser. Vi indarbejder rettelser og sender det rettede til Enhedslisten. Mogens kan herefter 

underskrive aftalen. 



6. Valgmateriale 

Der er behov for 200 plakater – 100 Mona / 100 Sadi 

Brainstorm på hvor mange vi skal bruge: 

Søborg Hovedgade  20 

Buddinge rundkørsel  10 

Bagsværd/Buddinge Hovedgade 30 

Ringvejen   20 

Værebro   10 

Høje Gladsaxe   10 

Mørkhøjvej   10 

S-togsstationer  10 

Sum                           120 

   

Vi får leveret 150 små fælles plakater.  

Flyers: 2000 til hver A5 

Med de valgte materialer holder vi os inden for vores budget på kr. 7.300,- (firma: Lasertryk, kan måske 

findes billigere) 

7. Valgkamp 

23.9. cykeltur – vi starter samlet og splittes op i 2 grupper undervejs. Vi beslutter på kommende møder, 

i hvilke udvalgte områder vi kører hen og fører valgkamp. 

8. Politisk katalog 

Kim er på vej med kataloget, det er formodentligt færdigt midt september 

9. Møder i kalenderen  

26.10.: Bagsværd skole – Mona og Sadi deltager i arrangement 

28.9.: Gladsaxe radio og tv -  Sadi deltager i interview 

4.10.: Socialpædagogisk landsforbund – Mona deltager i medlemsmøde 

4. 11.: telefonfabrikken er reserveret til kulturelt og politisk arrangement 

 

Som referent: Jens (Mogens med tilføjelser) 


