
 

Referat fra medlemsmøde om konstituering torsdag den 2.november 2017. 

 

Gæst og oplægsholder var Karen Delfs, tidligere borgmester for SF i Vejle og nu medlem af Alternativet.  

I følge Karen var nedenstående det vigtigste i forhold til konstitueringsnatten: 

1. RELATIONER – en god tillidsfuld relation til de øvrige partier, er alfa omega, ja faktisk altafgørende. 

Samtidig er de interne relationer også vigtig, for at kunne føre nogle gode forhandlinger! 

- God idé i valgperioden at invitere til kaffemøder 

- God idé at være enige om hovedlinjerne 

 

2. STAY CLOSE på valgnatten – og vær samtidig opmærksom på at der ingen regler er, alt kan ske. 

 

3. KLAR ROLLEFORDELING OG ENIGHED I GRUPPEN om hvad vi vil. Det er vigtigt at kandidaterne har 

drøftet hvilke poster de går efter (udvalg mm). Og vi skal være opmærksomme på at det er sværest 

i egen gruppe, at det er der de største magtkampe finder sted.  

- Det absolut vigtigste udvalg er økonomiudvalget 

- Vi skal drøfte om vi ønsker at være en del af konstitueringen eller om vi ønsker at være i 

opposition. 

Det arbejde der forestår nu er følgende: 

1. kandidaterne skal drøfte hvilke udvalg de går efter 

2. kandidaterne, bestyrelse og medlemme skal beslutte de vigtigste mærkesager 

3. kandidater, bestyrelse og medlemmer skal drøfte de forskellige scenarier der kan opstå, og hvordan 

vi vil agere, f.eks. 

- vi får et mandat, som kan vippe magtbalancen i byrådet, hvad gør vi? 

- de øvrige partier på rød fløj får så mange stemmer, at vores mandat ikke tæller 

- vi får 2 mandater, men kan ikke påvirke magtbalancen 

- andre mulige scenarier 

 

Følgende mærkesager blev nævnt: 

- Vild natur og større biodiversitet 

- Borgerdrevne forslag 

- Et ungdomshus 

- Sæt skolerne fri 

- Minus salg af kommunale grunde 

- Hvis salg af kommunale grunde, skal der følge betingelser med, f.eks blandet boligbyggeri 

- Minus privatisering 
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