
Referat af KV-udvalgsmøde og bestyrelsesmøde d.8.6.2017 

KV-udvalgsmøde kl. 18.15-20.30 

Til stede: 

• Kandidater: Mona, Sadi og Peter 

• KV-udvalg: Jakob (best.), Jens (best.), Claus og Anne Louise (fra kl. 19.00) 

• Bestyrelse: Mogens + afbud fra Malene 

1. Runde 

• Monas bod på Rådhuspladsen d. 31.5. var en succes – en god måde at komme i dialog med folk på – give ting 

væk – evt. mod et bidrag til Alt. + gratis planter med folder. 

• Sadi har haft kontakt til flere etniske kontaktgrupper, der er positive overfor vores budskaber. Muligvis 

planlægges der et møde en beboerforening. 

• Jakob har arrangeret skolearr. om magt  med Mona og andre pol. repr. 

• Peter: Spørgsmål til byrådet om hvorvidt samarbejdet i City-pack – København, Odense, Ålborg, Århus og 

Randers – er relevant for Gladsaxe – ikke vel modtaget. 

• HI5: Sadi, Mona og Mogens 

• Møde i KOS KV-17-udvalget tirsdag d.13.6. – Jens deltager 

2. Relevante vedtægtsændringer på landsmødet:  

• Mulighed for listeopstilling, bestyrelsen kan træffe beslutning om dette 

• Formand og næstformand i lokalforeningen kan opstille som kandidater – skal dog træde tilbage ved valg. 

3. Punch-lines fra kandidater drøftes. 

4. Næste møde i KVudvalg (+ bestyrelse) tirsdag d. 27.06 kl. 19-21.30 (afbud fra Sadi) 

 

Bestyrelsesmøde 20.45-21.30 

Til stede: Jakob, Jens og Mogens. Afbud fra Malene men med skriftlig tilkendegivelse (bilag) iht. to nedenstående 

punkter. 

Bestyrelsen beslutter: 

1. Der anvendes listeopstilling ved det kommende KV 17 (absolut enighed). 

2. Opstilling af kandidater (absolut enighed). 

1. Sadi  

2. Mona 

3. Peter Brooker 

Sadi og Mona udgør et spidskandidatmakkerpar, der fordeler debatter og lign. og udadvendte arrangementer 

mellem sig. 

• Politikudvikling sker imellem KV-kandidaterne og KV 17-udvalget. Vi skal fordele ”manglende” politikområder i 

KV-udvalget.  

• Kandidater drøfter politik inden udspil med min. én fra KV-udvalget. 

• Der er behov for en politik for kommunikation på de sociale medier, fx i forhold til opslag på lokalafdelingens 

Facebook-profil. 

• Vi vil drøfte muligheden for et teknisk eller et politisk valgforbund mellem Å, B og Ø.  

 

Som referent Jens / korrektur Mogens 



 

 

Bilag (Malenes mail): 

Kære Mogens 
 
Da der ser ud til at være mulighed for at vælge listeopstilling, er min holdning, at vi skal vælge det. 
Mit bud vil være et spidskandidat-team, bestående af Sadi og Mona. 
Mit bud på listen vil være 1:Sadi  2:Mona  3:Peter 
 
Da jeg desværre ikke kan være med i morgen, har jeg også et input til debatten: I en del af de udtalelser, som primært Mona 
og Peter er kommet med (bl.a senest i bi-talen) oplever jeg, at der efterspørges flere ressourcer/mere økonomi på f.eks 
børne, familie, ældreområde. Jeg mener, at det er et snævert fokus og at det bliver svært at skelne budskabet fra 
enhedslisten og sf. Jeg tænker, at alternativet netop har lægger vægt på at se på, hvordan vi bruger de ressourcer, der nu 
engang er til rådighed. Arbejde for at afskaffe unødigt bureaukrati, kontrol og målstyring, "sætte fagligheden/fagpersonerne 
fri" på institutioner, skoler, bosteder. Netop tænke alternativt og kreativt indenfor rammen, og samtidig se på samarbejder på 
tværs af kommunale enheder. Det kunne være godt at tænke ind; at præsentere os som de nye, der ser muligheder og 
tænker anderledes. (Flere økonomiske ressourcer er ingen garanti for større faglighed og velfærd ude hos borgerne i 
systemet, hvis ikke styringsmekanismerne og forvaltningen af systemet omtænkes) 
 
Tag det med, hvis du synes. 
Malene 

 

 


