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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Trine Hertz X 
Næstforperson Martin Boserup Online 
Kasserer Magnus Harald Haslebo X 
Bestyrelse Ulla Manel Berghagen X 
Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell  
Bestyrelse Vilhelm Stamp Norddahl X 
Bestyrelse Theis Karup Hansen  
Suppleant                                            Rikke Schlosser X 

 
 

1. Sekretær Martin Boserup og mødeleder Trine Hertz 
2. Planlægning af sommergruppemødet d.26-27 august 

 
a. 
 
Tidsramme: Foreløbig  lørdag d.26.8. kl. 10.00 – 17.00 

     Søndag d.27.8.kl.10.00 – 15.00 
 
 Sted:    Christiansborg 
 
 Invitation:   Laves ved næste planlægningsmøde d. 14.8. 

kl.16.30-18.30 i Åbenrå. 
Kandidaterne får en reminder om afholdelsen 
af sommergruppemødet en infomail d.6.8. 
 

Økonomi: Der er et budget på 10000,- men vi prøver at få 
et udgiftsneutralt sommergruppemøde. 

 
Mad: Besluttes ved mødet d.14.8 
   
Egen betaling: Egen betaling 150,- til BS´ konto 8401000……. 

Senest d.21.8 
 
Materialer: Alle der har påtaget sig en opgave ved 

sommergruppemødet laver en materialeliste, 
som beskriver hvilke materialer der er brug for, 
for at løse den opgave man har påtaget sig. 
Materialelisterne skal medbringes ved mødet 
d.14.8. Hvor vi uddelegere indkøb mv. 

 
Uddelegering af opgaver: Alle faciliterings og moderator opgaver er 

fordelt. Se nedenfor. 
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b. 
Programindhold: 
Programpunkterne står ikke i prioriteret rækkefølge. Den endelige 
rækkefølge laves ved mødet d.14.8. 
 
Alle facilitatorer skal forsøge at tidssættet deres program punkter.  
 
Velkomst:  Trine 
 
A. Workshop, Den professionelle kandidat. 
Formål:   En fælles forventningsafstemning og gerne en fælles 
    forståelse af professionel kandidat adfærd. 
 
Planlagt indhold:  Carolina kommer og laver oplæg og debat om emnet   
   lørdag formiddag.   
  

- Adfærd i forhold til alkohol, hash mv. 
- Adfærd i forhold til retorik, hvordan taler vi om 
hinanden, partiet og vores kampagne internt og 
eksternt. 
- Adfærd i forhold til skriftlighed. Hvordan 
kommunikerer vi på alternativistisk på skrift. 
Herunder tonen, at bevare den gode tone. 
- at drage gruppen til ansvar på solo holdninger 
- Adfærd i forhold til opførsel, moralsk forpligtelse i 
forhold til gruppen. (Bjarke vil gerne bruges som eks.) 
- Kommandovej i forhold til kommunikation til andre 
partier. 
- Kandidaterne skal underskrive kandidaterklæringen.  

 
Facilitator:   Ida,  
 
Oplægsholder: Carolina 

 
 

B. Valgplakater 
 
Formål:  Status over beslutninger vedr. valgplakater. 
 
Planlagt indhold: Gennemgå fælles valgplakat layout 
   Gennemgå kandidat valgplakat layout 
   Gennemgå priser 
   Tid ved trykkeriet 
 
Facilitator:  Jon 
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C. Fotograf 
 
Formål:  Portrætter og gruppebillede af kandidaterne  
 
Planlagt indhold: Fotograf Freja ….. laver fotoshoot  af alle kandidater. 

Målet er at få ensartede protrætter af alle til brug ved 
plakater og  fremtidig visuel kommunikation. 

 
Facilitator:  evt. en fra KV17 teamet.  
 
Oplægsholder: Fotograf Freja ….. 
 

 
D. Lancering af samlet program – presseplan. 
 
Formål: Status over programmet. Hvordan lanceres det i 

medierne. 
 

Planlagt indhold: Presseplanen ang. programmet lanceres og forklares 
 

Facilitator:  Jon ( måske Manu) 
 
 
E. Intern beredskabsplan vedr. programmet. 
 
Formål:  At lave en plan, så vi alle ved hvilke kandidater der 

kan udfolde og argumentere for programmets politisk 
formål.  
Således at disse kandidater i fremtiden kan kontaktes 
når der er behov for sparring eller baggrundsviden i 
forhold til mål. 

 
Planlagt indhold: - Hvilke kandidater har formuleret de forskellige 

politiske formål 
 - Hvilke kandidater kan fagligt/politisk bedst udfolde 

og argumentere  
- Hvilken research er der lavet på det enkelte politiske 
mål.  
- Hvilke forsøg og hvilken forskning læner forslaget 
sig op af. 
 

Facilitator:   Ulla 
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F. Ledelse omkring Niko. 
 
Formål: - BS har besluttet at nedsætte en ledelsesgruppe 

omkring Niko 
Dvs. en gruppe af kandidater der udføre konkrete 
opgaver og sparre med Niko.   

 - 2 politiske samarbejdspartnere (foreløbig 
arbejdstitel) 
- 1 gruppeleder. (foreløbig arbejdstitel) 

 - At give Niko arbejdsro til egen kampagne 
 - At give mere ro på bagsmækken, Niko deler ansvaret 

for politik, presse og processer mv. med en gruppe. 
 - At styrke gennemsigtigheden (Ingen sidder alene 

med et ansvar i en fælleskampagne) 
 
Planlagt indhold: At forklare BS´ idé med ledelsesgruppen. 
 - Hvad er BS ide med de politiske samarbejdspartnere, 

herunder deres konkrete opgaver. 
- Hvad er BS ide med den politiske leder, herunder 
dennes konkrete opgaver. 
- Inddrage kandidaterne i hvordan de kunne tænke sig 
at de to roller skal bruges, hvilke opgaver skal de 
have?  hvilke opgaver skal de ikke have? 
- Redegør for det ekstra arbejde og ansvar rollerne 
medføre. 
- Valg af 2 politiske samarbejdspartnere og 1 
gruppeleder. 
 
 

Facilitator:  Ulla og Vilhelm 
 

 
G. Fremtidige forventninger til vores BR valgte. 
 
Formål: Hvad skal kandidater, medlemmer og BS forvente af 

de kandidater, der bliver medlemmer af 
borgerrepræsentationen. 

 
Planlagt indhold: - Hvordan og om hvad samarbejder BR- medlemmer 

med hinanden? 
 - Hvordan og om hvad samarbejder BR- medlemmer 

med BS? 
 - Hvordan og om hvad samarbejder BR- medlemmer 

med medlemmerne? 
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- Ideer til hvordan politik udviklingen fortsætter efter 
kommunalvalget. 
- Ideer til hvordan vi kan håndtere uenighed og 
konflikter blandt BR-medlemmerne. 

 
Facilitator:  Martin 
 
 
H. Fælleskampagnen 
Formål: Gennemgang af fælleskampagne kalenderen. 

Udvikle fælleskampagne ideer i gruppen 
 

Planlagt indhold: - Gennemgå den digitale kalender med alle 
kampagnens, både kandidaternes og 
fælleskampagnens begivenheder. 

 - Gennemgå e fælleskampagne events der planlagt. 
 - Undersøge om der er gode kampagne ideer til 

fælleskampagnen i gruppen. 
 
Facilitator: Jon og Louise ( måske Manu) 
 

 
I. Valg af mærkesager – slogans. 
Formål: Beslutte hvilke max. tre mærkesager/slogans vi 

vælger konsekvent at bruge i kampagnen 
fremadrettet. 
 

Planlagt indhold: - Gruppen skal i fællesskab beslutte hvilke max tre 
mærkesager/slogans vi skal bruge- 

 - Mærkesager/slogans skal give mening i forhold til 
det politiske program. 

 - Noget alle kandidater kan sige hver gang lejligheden 
byder sig. 
 

  
Facilitator:  Martin (Martin kontakter Magnus for orientering om 

hvordan denne proces blev håndteret ved FT.) 
 
 

J. Fordeling af debatter. 
 
Formål: At alle kender principperne for fordeling af debatter. 
 
Planlagt indhold: - Orientering om principper for fordeling af debatter 
 Principperne i kort form.  
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- BS støtter at Louise fordeler debatter. 
- Alle debatter skal meldes til Louise, så de kan 
komme i den fælles online kalender. 
Når en kandidat får en personlig invitation til debat, 
kan kandidaten takke ja, eller give den til en 
medkandidat. 
Alle debatter Alternativet Kbh bliver inviteret til, får 
Niko i første omgang mulighed for at sige ja til. Hvis 
det giver mere mening at en anden tager den, eller 
Niko ikke kan tage den selv, så fordeler Louise 
debatten. 
 

 - Indspark fra gruppen, evt. vinkler og perspektiver til 
hvilke principper Louise skal fordele debatterne ud 
fra. 

 
Faciltator.  Louise – Jon 
 

 
3. Behandling af økonomi idé til fælleskampagnen. 
 
 Det blev besluttet at Magnus overføre 5000,- til fælleskampagnen. 
 Jon skal dokumenter brugen af beløbet ved aflevering af kvitteringer til BS. 
 Magnus arbejder fortsat på at få lavet en separat konto til fælleskampagnen. 
 
4. Ulla udtræder af mødelederteamet, hvem vil overtage? 
 

Det blev besluttet at der på nuværende tidspunkt ikke er brug for at erstatte 
Ulla i mødelederteamet. Martin og Rikke udgør nu bestyrelsens 
mødelederteam. 

 
5. Mødeledelse v. Martin 
 

Det blev besluttet at mødeledelsen vil finde en alternativ dato til 
bestyrelsesmødet d.17.9.17. Da Storkredsen denne dato afholder årsmøde.  
 
Det blev diskuteret om vi skal erstatte de resterende mødedatoer, med 
datoer i hverdagene. Men det var der ikke tilslutning til på nuværende 
tidspunkt. 

 
6. Evt. 
 

 
 
 


