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Spidskandidat og kandidatliste 
 
Indledning 
Kandidatgruppen har henvendt sig til bestyrelsen for at informere om, at 17 ud 
af 18 i gruppen ønsker at pege på Niko Grünfeld, som spidskandidat, samt at 
gruppen hurtigst muligt ønsker en afklaring om dette. 
 
Bestyrelsen og KV17-gruppen er glade for og indstillet på at efterkomme disse 
ønsker fra kandidatgruppen.  
 
Da der da også skal tages beslutning om kandidatlisten (rækkefølgen af 
kandidaterne på stemmesedlen), har KV17-gruppen, kandidaterne og 
bestyrelsen talt om dette og er i fælleskab nået frem til nedenstående forslag.  
 
Forslag 
Forslaget tager udgangspunkt i resultaterne af opstillingsmødet i oktober og 
det supplerende opstillingsmøde i februar. Forslaget er sideordnet jf. 
landsvedtægterne. 
 
Det er blevet vurderet, hvorvidt en rækkefølge baseret på medlemmernes 
stemmeafgivelse ved hhv. opstillingsmødet og det supplerende 
opstillingsmøde bør suppleres med stillingtagen til køn. Imidlertid viser 
rækkefølgen baseret på medlemmernes stemmeafgivelse, at dette ikke er 
nødvendigt. 
Faktisk bliver rækkefølgen, når listen deles op i tre kolonner, mere skæv, hvis 
man laver f.eks. lynlåsmetoden.  
 
Bestyrelsen har fra valgmyndigheden udbedt sig endelig afklaring på, hvorvidt 
stemmesedlen også i år vil være indordnet i tre kolonner. Valgmyndigheden 
har endnu ikke truffet endelig beslutning, men de seneste tre kommunalvalg 
har indordnet kandidaterne i tre kolonner.  
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Kandidaterne listes således: 
 

1. Niko Grünfeld (spidskandidat) 
2. Fanny Broholm 
3. Stine Bardeleben Helles 
4. Kåre Traberg Smidt 
5. Bjarke Charlie Serritslev 
6. Franciska Rosenkilde 
7. Maja Krog 
8. Kim Hjerrild 
9. Birgitte Kehler Holst 
10. Jakob Gorm Andreasen 
11. Rune Lundgaard Jørgensen 
12. Rolf Bjerre 
13. Troels Christian Jakobsen 
14. Badar Shah 
15. Helena Udsen 
16. Stine Skot 
17. Matthew Daniali 
18. Jonas Sloth Bach 

 
 
 
Hvis stemmesedlen bliver delt op som ved de foregående tre valg, så vil 
kandidaterne stå således.  
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Grønne hilsner  
 
Kandidaterne, KV17-gruppen og bestyrelsen 
 


