
 

 

 

Referat til møde med FV og KV-kandidater 
19.09.17 

 

Til stede: Sadi, Mona, Claus, Kim, Mogens 

Afbud: Malene, Jakob, Peter (Anne Louise  KV17udvalg). 

 

Runden 

• Mona - har været til inf.møde med Manu Saren vedr. KV17. Vi skal være vågne og skarpe på valgnatten. 

• Sadi – Martin har lavet A5 flyers med billeder af Sadi + Mona og punchlines på bagsiden. Valgplakater 

næsten færdige. 

• Kim er i gang med at skabe overblik ift. Rudersdal og Kbh. (politik). Arrangement d. 27.09 vedr. 

verdensmålene og kommuner i Proviantgården, hvor Kim deltager. 10.10 tværpolitisk samarbejde i 

Folketinget vedr. verdensmålene holder konference hvor Trine Græse deltager. Indlæg i Gladsaxebladet 

sidste tirsdag fra Liberal Alliance vedr. plantning af flere træer / klimatilpasning etc. 

 

1. Opstillingsliste 

A: Indsamling af stillere (underskrifter). Mogens orienterede. Vi må lade listen gå fra hånd til hånd for at samle 

underskrifter. Det ville være bedst at have den klar til på lørdag. 

B: Aflevering 29.09 (Alternativet generelt). Mogens orienterede. En lidt stram afleveringsfrist. Vi skal være sikre på 

dem der underskriver. 

 

2. Hvad har vi brug for? 

FV-kandidater har lavet en liste med deres kompetencer til brug for KV-17 kandidater. 

Vi skal lave et interessant og hyggeligt møde d. 10.10. Mona har taget kontakt til Manu Sareen om at holde oplæg 

om hans vej fra de Radikale til Alternativet. Alternativt kan vi spørge Christian Poll. Bestyrelsen rundringer til 

medlemmerne med tre overskrifter vedr. d. 10.10. 

1. Foredrag / Manu Sareen. 

2. Hjælp til valgplakater + nedtagning 

3. Ekspertise til råd / udvalg efterfølgende. 

Mona vil kontakte forskellige spisesteder i forhold til at holde fællesspisning. 

 

3. Politikkatalog:  

Nedslagspunkter, gensidig inspiration, afsæt i forhold til underliggende punkter.   

A: Vores egne punchlines for at kunne tale ind i konkrete politikområder, sager… Punchline vedr. fællesskaber? 

B: Borgmesterens budgetforslag (Kims fremsendte med kommentarer mm.). Hvad ser vi?  

C: Den vedtagne kommuneplan (bilag). Hvad ser vi? 

Sadi der mangler plads til kulturen.   



D: Relevante politikområder / mærkesager i relation til B og A.  

E: Konkrete forslag til emnesager. 

 

4. Hvor er vores kernevælgere?  

Diskussion om prioriteret valgkampagne bla. cykeltur 23.09.  

Vi skal til Mørkhøj, Høje Gladsaxe og Værebro. 

Vi starter i bunden af Søborg Hovedgade / Frederiksborgvej / Gladsaxevej kl. 10.00 og kører mod Høje Gladsaxe. 

Fra Høje Gladsaxe kører vi til Mørkhøj / den gamle TVby (ca. kl. 11.00) derfra til Værebro. Ca. 20-30 minutter hvert 

sted. 

Efter Værebro kører vi til Rådhuset og deltager i Enhedslistens miljødag – ca. 13.30 / 14.00. 

Vi deler flyers ud og kontakter folk på gaden.  

 

 

5. Valgmateriale. 

Tekster, budskaber, valgplakater mm. Opfølgning fra sidst – hvor langt er vi?  

Martin arbejder med layout på Sadi og Monas valgplakater.  

Sadi har bestilt og modtager 500 flyers A5 med Mona og Sadi + vores punchlines.   

Arrangement d. 22. september (unge førstegangsvælgere): Sadi og Mona stiller op med flyers og store Å?  

04.11: Hvilket arrangement??? Manu Sareen kommer. Overskrift: Har kultur værdi? Kultur har værdi! 

Vi inviterer de andre politiske partier. Offentligt arrangement. 

Mona kontakter boligsociale medarbejdere for at finde mulige emner til at optræde + klub 144. Diverse optræden 

giver afsæt til politiske diskussioner. Vi venter med at kontakte andre politiske partier om at være med indtil vi har et 

lidt mere fast program. 

Mogens har kontaktet Gawenda, Musikskolen og GIF uden svar. Kontakter igen. 

 

Som referent / Mogens 


