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Begrundelse: 
Som plakatansvarlig sidste år gjorde jeg en erfaring, som jeg gerne vil handle på. 

Det var min opfattelse at vi klarer plakaterne som en fælles opgave, uddelegeret til 
lokalforeningerne, der har lokalkendskabet til de gode steder, og rationelt håndteret så vi kun har 
folk på de samme veje én gang. I modsætning til at hver kandidat selv skal sørge for sine egne og 
hvor hver vej besøges af adskillige ophængere i konkurrence om at komme først. Men det var ikke 
alle lokalforeninger og kandidater, der havde samme opfattelse. Det lykkedes mig at vride armen 
om på alle sidste år, men det havde været bedre hvis vi havde en formel aftale om det. Og det er så 
den, jeg syntes vi skal lave på årsmødet. Så det er egentligt blot en formel beslutning af noget, som 
jeg og andre, men ikke alle, troede allerede var aftalt. Samtidigt vil jeg lægge et loft over hvor 
mange plakater hver lokalafdeling kan forventes at hænge op. Det er ikke en blanco check men en 
opgave, der skal løses så vores kræfter, og ikke mindst kandidaternes, frigives til andre opgaver.  
 
Forslaget ønskes behandlet med 2 afstemninger. Først om selve forslaget og såfremt det bliver 
vedtaget så en nr. 2 afstemning til at afgøre hvilket antal plakater, der er rimeligt. 
 
Sammenligningsgrundlag for beslutning 2, hvor mange plakater er rimeligt: 
Sidste år, hvor folketings- og EU-parlamentsvalg faldt sammen, havde vi ca. 1 plakat per 94 
vælgere. De var fordelt på 3 fællesplakater og 6 kandidater til folketinget, i alt 9 forskellige. Samt 5 
forskellige til EU-parlaments valget. 
1 plakat per 100 vælgere er meget tæt på det samlede antal hvis det kun havde været 
folketingsvalg. 
1 plakat per 150 vælgere, men fordelt på 9 forskellige, betyder at et lokalsamfund med 1.350 
vælgere får et antal svarende til 1 plakat af hver slags. (Såfremt der var ligeligt antal af alle slags). 
 
Forslag: 
Valgplakater til regionale, nationale og europæiske valg er en fælles opgave, der løftes af storkreds, 
lokalforeninger og kandidater med følgende fordeling af ansvar og opgaver: 

Generelt: 
Valgplakater trækker op. For mange valgplakater trækker ned. 
Genbrug er godt. Meget genbrug er meget godt. Men det må ikke gå ud over dagsaktuelle temaer 
eller førstegangs kandidater. 
Som med alle andre fælles opgaver: Vi yder efter evne og ingen er færdige før alle er færdige. 

Storkredsen: 
Før valget: 
Koordinerer det samlede antal og hvordan det antal er fordelt på de enkelte kandidater og 
fællesplakater. 





 




