
 

 

 

 

Referat Bestyrelse og KV17 22.08.17 
19-21.30 - Hovedbiblioteket mødelokale 6 

 

Til stede:  Jakob,  Mogens, Malene, Mona, Vivianne, Sadi  og  Claus (ref)(7) 

Afbud:  Peter Brooker (sygdom), Jens (ferie), Anne Louise (arbejde), Kim (ferie) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden med eventuel tilføjelse af punkter.  

Dagsordenen blev godkendt.   

Der  blev dog omprioritret i rækkefølgen, så vigtigste punkter kunne nåes. 

  

2. Referat fra sidst (KV-udvalg og bestyrelsesmøde 27.06.17) 

 

Vedr. bestyrelsen beslutning om listeopstilling og rækkefølge, så er det en anbefaling til 

opstillingsmødet og ikke en beslutning, da opstillingsmødet beslutter.  

Herefter er referat blev godkendt  

 

- Vi ser frem til Kims oplæg på grundlag af - Katalog Rudersdal 

- Bestyrelsen håber igen at få talt med Peter på Gladsaxe Dagen  

 

3. Kort runde (max. 1 minut) – hvor er vi hver især?  

Jakob og Mogens havde til godt Valgforbundsmøde med Enhedslisten. 

Malene havde deltaget i bestyrelses og  telefonmøder og Å cyklet d 12/08. 

Mona  havde havde Å cyklet, og var løbet ind i nogle frustrationer. (punkt 5)  

Vivianne havde være til KOS – møde.  Sadi havde Å-cyklet  

Claus, - havde været til KV17KOS Kandidatudvalg møde d17/08 isf. Jens .                                   Vigtige 

punkter var: 1).. de ret forskellige Alternative  tilhørsforhold i de respektive kommuner. -Hvidovre: 

SF/Rad, Albertslund: Rad/Enhedsl osv.  2) Ja til Store Åér. Syhold oprettes, Nej til fællesfolder? – Vi 

må betale/lave vores egne?! 3) Marianne Victor Hansen (Gen) holdt peptalk-oplæg ang. ”Hvem er 

vores målgrupper?” og ”Får vi fat de unge, ved at føre ”normal” valgkamp på de normales 

betingelser. (285.000 førstegangsvælgere)                                                                 MVH vil gerne 

bruges og sparrer!!                                                                                                          Næste KV17KOS 

Kandidatudvalg møde d 5/10 18:30, afh. i Gladsaxe (BIB?). INDKALDELSE JENS!!. Rumbestilling ca. 

15pers. (hjælp? Claus)                                                                                                   (Alle havde en hel del 

mere at sige, men da jeg er ref.  - kan jeg pludselig  huske noget mere..?sorry) 

 



4.  

Eventuelle punkter fremadrettet  

Ikke noget at notere 

 

5.  

Kommunikation 

 

Mona synes at den separate  kommunikation i den senere tid,  har gjort hende og hendes 

kandaditur utrygt. Hun mener ikke at det kan være vejen med lukkethed separate høringer, og hun 

kan ikke forstå, hvorfor hun er placeret som nr. 2 på Alternativ Gladsaxe listen til KV-valget. Uden at 

det må opfattes personligt og som modstand af Sadi (Nr.1) 

  

Der er generelt meget stor åbenhed i Gladsaxe Afdelingen. Alle møder er åbne. Det er en slags 

Parti-mantra. Det fungerer rigtig fint, og gør at vores afdelingsmøder er besøgt med 50-100% flere 

end de andre partiafdelinger (KOS)  . Åbenhed er Alternativt.. 

Bestyrelsen forklarede, - At Visse forhold  (personsager) , har medført , at det har været nødvendigt 

at afholde nogle separate møder, for li´som at kunne få snakket sig rundt om hele situationen, og 

for at kunne forstå sagernes omfang, dybde og betydning. Men at man så pga. ferie, 

mødevanskeligheder, afbud mm – havde valgt at fortsætte med separate møder.                

Bestyrelsen har bemyndigelse til at vælge opstillingsproceduren, og har ikke før lovet Mona at hun 

skulle stå øverst. 

Sadi mener ikke det er et reelt problem, da begge 1 og 2 da naturligvis kommer ind. 

Det er ledelsen, m.fl  - helt klare udmelding at Gladsaxe har 2 ligeværdige kandidater – en mand og 

en kvinde,  som i den grad skal bakkes op uden nogen forskel.  Én er strategivalgt/signalvalgt til at 

stå øverst . 

Mona ønsker sig brændende at komme ind og skabe indflydelse. Det samme gør Sadi. 

Parti og Partiforening  er stadig nye og frivillige. Alle lærer vi noget om hinanden og os selv .. 

6.   

 

a. Status. Hvor langt er vi?  

Vi har 4+(1) punchlines, vi har lavet 3 events. High5, Planter, og Cykelturen, Flotte videoer. 

Vi skulle næste gang også  kører ud til fjerndistinationerne - områderne i Høje Gladsaxe, 

Mørkhøj og Værebro Parken….Måske kan vi nå at lave(3mdr.) - nogle meget vigtige 

kandidat+ møder on location – ”Alle i Gladsaxe er Vores medborgere” 

 

b. Politikprogram (Mogens + alle). Vi ser frem til at Kim får oversat det Rudersdal  program. 

Vi mangler noget bedre input  til ” det grønne”.  Anne Louise G er helt utrolig hængt op, 

men måske dukker hun ud om en måned og kan skrue 1 klar side sammen, evt.  sammen 

med  Kim ? (2 forskellige sider af samme sag?) 

c. Valgforbund (Jakob og Mogens) 



Alternativet og Enhedslisten har holdt møde ang. Teknisk valgforbund  

Et meget dejligt møde blev det efter sigende. Stor glæde ved at blive inviteret ind. 

Enhedslisten sender forslag til tekst vedr. valgforbund, politiske mærkesager og 

konstituering. 

 

d. Hvad kan vi lære af indtil nu? – de store linjer (Mogens + alle) 

e. Kort runde – hvad har jeg lært? (alle) 

f. Listeopstilling som den ser ud nu, herunder også ekstraordinært årsmøde + opstillingsmøde 

d. 14.09. 

 

 

7. Vores fælles projekt. Hvor kom vi fra – hvor er vi på vej hen. (Mogens + alle) 15 min.  UDSAT 

 

PAUSE 10 min. 

 

8. Gladsaxedagen.  

a. Planlægning og overblik. 

Mogens henter vores stadeplacering. 

Kl 11 kan der startes med at køre til og stille op. Selve Gladsaxe Dagen er fra 13-17 

Planter, grønne gulvtæpper, ting fra sidste år og Å kommer Claus med 

Malene og Mona kommer med kage 

Kandidaterne skal være parate og klare i hovedet, munden og tøjet til at klare 4 timers 

udstilling, skærsild i solskin og regn. 

Vi har ingen sofa… 

 

 

9. Punchline vedr. fællesskaber ønsker, Jakob kommer med et 

 

10. Kommende møder – optimalt en positivliste frem til valget  

 

31.08 valgkampsmøde 

11.09 åbent bestyrelsesmøde 

14.09 ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde 

20.09 politikkatalog 

23.09 cykeltur (10-16) 

27.09 byrådsmøde 

04.10 socialt samvær 

10.10 valgkampsslutspurt 

28.10 ophængning af plakater fra kl. 12 

04.11 politikkoncert på Telefonfabrikken 

 

 

 


