
 

 

KV-udvalg og bestyrelsesmøde 27.06.17 

Telefonfabrikken, underv. Lok. 2 

Til stede: 

Afbud: 

 

1. Kort runde 
2. Information fra bestyrelse vedr. opstillingsprincip og kandidatopstilling. 
3. Monas punchlines. Da Mona er "alene", så klæder vi hinanden og Mona på indenfor Monas områder. 
4. Hvordan får vi Sadis og Peters punchlines i hus? (også relevant under pkt. 8 kalender) 
5. Punchlines for politikområder, der ikke dækkes af vores kandidater 
6. Valgmateriale. 

o Hvad er der brug for? 
o Økonomi. 
o Referat af KVmøde v/ Jens i forhold til fælles valgmateriale. 

7. Valgforbund? 
o Hvis ja - hvem? 
o Hvordan griber vi det an? 

8. Cykeltur d. 12.08. 
o Indhold 
o Praktisk 
o Rute 
o PR og information til medlemmer? 

9. Gladsaxedagen d. 23.08. De første idéer til, hvordan vi præsenterer os. 
10. Kalender. Hvordan og hvem kan mødes i løbet af sommeren? 
11. Eventuelt. 

Ref. v. Jens 

1. kort runde 

uddeling af 200 planter – stor succes – god måde at komme i snak med folk på 

Claus har sået 200 nye planter. 

2. opstillingsprincip og kandidatopstilling 

listeopstilling – at der udpeges en spidskandidat og at kandidaterne nummeres 

kandidatopstilling: 

1. Sadi – 2. Mona 

3.Peter 

Overvejelser om opstilling af flere kandidater til listen? 

 

3.punchlines  



5. Mangler: miljø og bæredygtighed, borgernes eget bidrag til en bæredygtig verden, affald, genbrug, plant 

træer, skolen, fritiden, erhvervslivet og iværksætteri 

Styrk grønt idecenter – flyt til det gamle posthus på Søborg Torv sammen med DOF, biavlere, Danmarks 

Naturfredningsforening osv. 

Kødfri dag i alle institutioner 

Træer 

6- Valgmateriale 

Der er afsat kr. 25.000, til fælles valgmateriale i KOS. Der er bestilt 150 små valgplakater til hver 

lokalforening. Der vil blive bestilt 300 stk. foldere med dels fælles og dels lokalt stof. 

Der vil blive indkaldt til workshop med produktion af store Å´er  

7- Valgforbund 

Vi går efter teknisk valgforbund med de radikale i første omgang – derefter kan enhedslisten 

undersøges 

Mogens og Jens laver en plan 

 

Bestyrelsen har besluttet at opstillingen til kommunalvalget skal være med Sadi og Mona som nr 1 

og 2. Bestyrelsen vurderer ikke at Peter kan bære 3. pladsen. Dette begrundes i Peters gentagne 

indsendelse af læserbreve og opdateringer på Facebook, der, trods opfordring, ikke er blevet 

drøftet med bestyrelsen. Peters indsendte punchlines bærer ikke en tydelig rød tråd og er ikke tæt  


