
Ref. af kv-udvalgsmøde d. 07.11.2017 

Tilstede: Malene G., Jakob, Mogens, Jens (ref.), Claus, Sadi og Mona 

Dagsorden 

1. Status på valgkamp 

2. Evaluering af kandidatsamarbejde 

3. Mona og Sadis forventninger til hinanden 

4. Hvilke udvalgsposter skal vi gå efter 

5. Fordeling af resterende debatmøder 

Punkt 4 og 5 bytter plads gennem mødet. 

 

Ad punkt 1. 

Sadi: Sadi og Mona har deltaget i valgmøde på Søborg Gymnasium. Sadi har deltaget alene på møde 

med idrætsforeningerne samt møde med handicaporganisationerne. Interessen er stor, men der bliver 

ikke stillet direkte spørgsmål til Alternativet. 

Mona: har mødtes med Susanne Palsvig. Har deltaget med ”stem flere kvinder ind” – kampagne. 

Plakater: der skal afleveres 25 plakater til ophængning på valgstederne. 

Claus samler plakater og afleverer til kommunen (dem der har plakater afleverer først hos Claus). 

 

Ad punkt 2. 

Mona har mistet tilliden til Sadi og vil ikke støtte ham som kandidat. Mona vil heller ikke samarbejde 

med Sadi efter valget, hvis de begge får plads i byrådet. Mona siger at Sadi lyver og løber fra sine 

aftaler. Den mistede tillid er opstået på baggrund af:  

1. At Sadi lover at arrangere et møde på biblioteket, hvilket ikke sker.  

2. At der har været rod omkring plakatophængningen og om, at de to som kandidater skal støtte 

hinanden gensidigt.  

3. En manglende tagging af Mona på et FB-opslag. 

Sadi er uforstående og gør rede for det der er sket set fra hans perspektiv: 

1. At han har glemt at arrangere mødet på biblioteket pg. arbejdsmængde. 

2. At der er sket misforståelser ved starten af ophængning af plakater og derefter en ulige fordeling af 

henholdsvis Monas og Sadis plakater i Sadis bil og senere restplakater hos Claus. Det giver en del 

kommunikation frem og tilbage for at udligne, hænge op og efterfølgende en uenighed om antal af 

plakater forskellige steder. Manglende kommunikation og misforståelser og fejlfortolkninger fra 

Monas side får hele til at se ud som om Sadi ikke er til at arbejde sammen med. 

3. Mht tagging. Sadi forklarer, at han har taget billeder af Mona under paneldebatten og sendte 

billeder strax til Mona midt på dagen. Om aftenen laver Sadi en post om mødet med elever på sin 

egen personlige og politiker side, derfor er det naturligt at bruge "jeg" i posten. Mona har slet ikke 

brugt de billeder. 



Mona og Sadi får på skift mulighed for at uddybe og kommentere på det der bliver sagt. Efter tre runder er 

der ingen af dem, der har mere at sige. Herefter lukker Mogens punktet. 

Punktet fortsætter ved at Mogens har konsulteret hovedbestyrelsen om råd ift. konflikten. 

1. Man kan ikke melde ud at man ikke vil samarbejde med andre fra Alternativet 

2. Konfliktløsningen skal først foregå efter valget, da Mona og Sadi begge ikke ønsker at tiltræde 

konfliktløsning på nuværende tidspunkt. 

3. Opgaven er nu at løfte sig over situationen og sikre det bedste valg 

Mona ønsker at føre valgkamp som hidtil. 

Sadi ønsker ligeledes at føre valgkamp som hidtil. 

 

Ad punkt 3. Forventningsafstemning 

Mona ønsker at videreføre møder som hidtil. Sadi beder Mona om at melde tilbage om konkrete 

problemer, uden fortolkning. Mona beder Sadi om at lytte til hvad hun siger. Sadi beder Mona om at være 

konkret og tydelig. 

 

Ad punkt 5. 

Fordeling af resterende debatmøder (listen er redigeret efter Monas meddelelse om at trække sig ud af 

valgkampen, hvilket sker på mail dagen efter mødet) 

 

Ons 8/11 Buddinge Skole  Grundejerforeningen    19:00             Jens                        

 Kildebakkegårds Alle 155, 2860 Søborg  

Tors 9/11 Mørkhøj Skole   19:00            Sadi Jakob                                  

 Ilbjerg Alle 25, 2860 Søborg 

Fre 10/11 Stengårds Skole   16:00-17:30  Sadi?  Claus 

 Triumfvej 1, 2800 Kongens Lyngby 

Søn 12/11 Værebro/Vælgermøde ???  15:00-17:00  ?  

Tirs 14/11 Kellersvej   16-17:30        Sadi ? 

  

Tirs 14/11 Fællesspisning   17:30-20:00   Sadi? Mange          

 Søborg Hovedgade 163, 2860, Søborg  



Tirs 14/11 Agenda 21                                                           19:00 -             ? Claus                                                                        

 (Add:?? Rådhus Alle 7 2860Søborg?? 

Tors 16/11  TEC - Teknisk Erhvervsskole Center                                                                                                             

 Tobaksvejen 15 - 19  2860 Søborg  9:30-10:30      Sadi ? 

Tors 16/11 Søborg Skole          19:00-20.00    Sadi Claus 

 Frødings Allé 1 2860 Søborg   

Tors 16/11 P.O. Pedersen Kollegiet   19:00              Mogens ? 

 Haraldslundvej 38 2800 Lyngby 

 

Ad punkt 4. 

Konstitueringsmøde d. 13.12. med fordeling af udvalgsposter, hvor nye medlemmer kan få resterende 

poster. Mona ønsker børne- og undervisningsudvalget eller Sundhed- og Handicap. 

Sadi og Mona skal lave en liste over ønskede udvalg og sende til bestyrelsen. 

Malene tager forhandlingen på valgaftenen. 

 

Som referent Jens (og Mogens efterfølgende ved ønskede rettelser). 


