Referat fra supplerende opstillingsvalg til folketingskandidat
d. 18. september 2022

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkommen
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetæller
De opstillede kandidaterne præsenterer sig
Spørgsmål til kandidaterne
Afstemning
Resultat

ad 1. Velkomst
Lise bød velkommen
ad 2. Valg af dirigent
Peter Laudrup blev valgt til dirigent og konstaterede efterfølgende at
opstillingsmødet var lovligt indkaldt.
ad 3. Valg af referent
Ane Jette Thomsen blev valgt
ad 4. Valg af stemmetæller
Afstemningen vil foregår elektronisk, hvorfor der ikke skal vælges
stemmetæller. Noah Sturis forestår afstemningen.
ad 5. Supplerende valg af kandidater tll folketinget
For at kunne deltage i afstemningen kræves 90 dages medlemsskab.
HB ønsker forsøg med en alternativ praksis hvor man nøjes med en 30dages-regel og så øge vores tillid til tillidsafstemninger og kandidatudvalgenes øvrige processer med kandidatudvægelse i storkredsene. Det
har Vedtægtsudvalget bevilliget. Derfor forudsættes 30 dages medlemskab
for at blive folketingskandidat. Dette kriterie overholder alle kandidater.

De tre kandidater, som inden mødet har indleveret et skriftligt opstillingsgrundlag (er vedlagt referatet) præsenterede sig kort.
De tre opstillede kandidater er:
•
•
•

Jan Schumann
Kim Hjerrild
Lars Corvinius Olesen

Jan og Lars gav begge udtryk for, at de er klar til at køre valgkamp for fuld
styrke. Kim meddelte, at hans valgkamp ville blive ført bag tasterne og
omkring arbejdet med “Stop Lynetteholmen” og at dette var betingelse for at
stille op som den sidste på listen.
Alle tre opnåede tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer og
er hermed godkendt til at opstille til det kommende folketingsvalg.
Kort uddrag af den følgende debat blandt kandidater og de fremmødte:
I valgkampen skal der arbejdes på at inddrage følgende perspektiver:
• Det gode liv - et liv med mening og tid til involvering
• Forpligtigende fællesskaber - kunne være et energifælleskab
• Værdien af en kortere arbejdstid - bedre tid til familielivet, involvering m.m.
• Afskaffelsen af rådighedspligten
• Økonomiske forandringer - en anden skattepolitik, beskatning af massive
formuer, dougnut-modellen
• Borgerløn
• Indtænke hvordan der kan ske en ltrering af de politiske beslutninger i
forhold til klimakampen
• Begrænsninger i forhold til reklamer - hvad må der reklameres for i
forhold til ændringer af vores forbrug
• Hvad er baggrunden for den afmagt mange borgere oplever
• Have konkrete bud/fortællinger om, hvordan en positiv ændring for
klimaet kan se ud for den enkelte borger
• Forsvars - og sikkerhedspolitikken er et område som vi over tid må
forholde os til, når der er ere kræfter at gøre godt med - p.t. kan debatten
tage udgangspunkt i, hvad der er de vigtigste områder at bruge de 18
milliarder til, som forsvaret har fået tilkendt
den 18. september 2022
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