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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Magnus Haslebo x 
Næstforperson Jon Oppfeldt-Jackson x 
Kasserer Martin Boserup  
Bestyrelse Ulla Manel Berghagen x 
Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell x 
Bestyrelse Rikke Schlosser (telefon) 
Bestyrelse Lars René Petersen x 
Suppleant Karen-Maria  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum fire deltagende medlemmer (inkl. forperson eller næstforperson). 

 (B) = Beslutningspunkt  (I) = Informationspunkt (F) = Formalia 
 

1. Referent Ida og mødeleder Magnus (F) 
 

2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/Martin (I) 
a. Det er besluttet at sende nyhedsbrevet hver søndag indtil efter 

valget, hvor det så vil blive hver anden søndag. Det første blev sendt 
i søndags. 
 

3. KV17 
a. Status på aftale m. Flemming Dubgaard v/Rikke (I) 

i. Mødet bliver den 31. okt. Korrespondancen er i gang, og 
Rikke beder om hvervslisten. Vi minder kandidaterne om 
tidspunkt for møde. 
 

b. Status på lokaler i Åbenrå v/Rikke (I) 
i. LS har lånt os Gennemsigtighed i kampagneperioden. Rikke 

kontakter de personer, der kan tro, at de skal være i lokalet, 
så der ikke opstår trængselsproblemer. 
 

c. Status på de to fester v/Rikke og Ulla (I) 
i. Festplanlægningen er i gang. Det har været en større opgave 

at finde lokaler, der er velegnede, fri og passer til vores 
budget. De oprindelige planlagte lokaler manglede for 
mange ting til, at vi kan holde festerne der uden meget store 
ekstraudgifter.  
Festen d. 17. nov. rykkes til d. 18. november for at kunne 
holde festen i forlængelse af temadagen med Uffe Elbæk, 
der har sat hele dagen af til en begivenhed med 
kandidaterne. Festen vil blive holdt i Råhuset bag ved 
Halmtorvet. Der planlægges musikalske indslag, grønne 
løbere, fakler m.v., og der kommer en food truck og sælger 
vegansk mad. 
Ulla og Rikke trækker sig ud af det praktiske og fokuserer på 
det organisatoriske. Forhåbentlig kommer der frivillige, som 
vil være med og bringe gode ideer til festerne i spil.  
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Sofie Jekel har meldt sig som eventkoordinator af valgfesten 
lørdag d. 18. Bonnie Stigård Mikkelsen har meldt sig som 
eventkoordinator af festen på valgaftenen, d. 21.  
Ulla og Rikke har kontaktet mange steder og har en 
spændende location i spil – det afklares hurtigt, om festen 
kan holdes der. 
TV 2 Lorry kommer forbi og sender live på et ikke fastligt 
tidspunkt i tidsrummet 19.30-ca. 23. 
For begge fester gælder, at der er fokus på at genbruge 
materialer af hensyn til ressourcer og økonomi. Vi bliver 
muligvis nødt til at hyre en vagt. Titlen bliver: ’Join the party’. 
 

d. Opfølgende samtaler med specifikke kandidater. 
i. Magnus er tovholder, og Jon deltager. Samtaler endnu ikke 

afholdt pga. efterårsferie. Diskussion af Alternativets 
debatdogme om at kritisere politik, ikke personer. Beslutning 
om at minde alle kandidaterne om dette vigtige princip, nu 
hvor valgkampen for alvor er i gang. 
 

e. Uffe den 18. nov. 
i. Jon spørger kandidaterne, hvilke behov de har til 

begivenheden d. 18. nov., og fælleskampagnen lander 
konceptet i weekenden. Det er bl.a. vigtigt at tænke i tv-
billeder, da dagen er en kampagneevent. 
 

f. Konstitueringsnatten 
i. Kandidatholdet har diskuteret forhandlerholdet og har stemt 

om, hvem der bør repræsentere dem. Længere diskussion af 
forhandlerteamets størrelse og kompetencer blandt 
personerne i det. Vi beslutter os for en fremgangsmåde og 
melder ud, når det er på plads. 
 

g. Status på studentermedhjælper 
i. Ifht. hvor tæt vi er på kommunalvalget giver det ikke 

længere mening at lave jobopslag, holde samtaler, ansætte 
og oplære en studerende. Louise fra Fælleskampagnen 
spørges, om hun kan tage dele af opgaverne. HB spørges, om 
det allokerede beløb kan bruges på anden KV17-aktivitet, 
hvis vi ansøger herom. Spidskandidaten og 
gruppeforpersonen orienteres.    

 
4. Åbne møder: Vi aftalte på sidste bestyrelsesøde, at to 

bestyrelsesmedlemmer står til rådighed for medlemmernes overvejelser, 
spørgsmål og bekymringer som supplement til bestyrelsesmailen. Som 
opfølgning aftaler vi, at vi umiddelbart inden bestyrelsesmøderne vil være 
tilstede i Åbenrå 33. Magnus og Ida starter før næste 
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bestyrelsesmødemøde d. 7. november. Dette annonceres i nyhedsbrevet. 
 

5. Evaluering: Vi har ikke mere tid, så Ida laver indledende oplæg i FB-
gruppen. 
 

6. Evt.  
Intet. 
    

 
Dette referat er efterfølgende godkendt i FB-gruppen. 
 
 
 
 


