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1. Referatet med kommentarer fra Henrik og Jeppe er godkendt. 
2. Den dobbelte valgstrategi - om at finde emner, som både kan bruges lokalt og nationalt. 

2.1. Det er hermed lagt ud til kredsene, at stikke en finger i jorden, for at finde ud af, hvad 
der rører sig lokalt. Input sendes til valgkampagneteamet. 

2.2. Vi talte om, hvordan polaerne/pofoer fungerer og der var flere, som mente, at der skal 
kommen noget mere konkret output, fx tilbagemeldinger om konklusioner og hvordan 
man kan arbejde videre med det. Diskussionen gøres færdig under et punkt længere 
ned af dagsorden om pofo. 

2.3. Valgkampagneteamet finder sammen i løbet af de kommende dage og laver en valg-
kampplan i fald valget kommer nu og her og også en plan til, hvis valget kommer se-
nere. 

3.   
4. Kandidattest 

4.1. Niels og valgteamet klæder os på til testene. 
4.2. Lørdag d. 18.04. er der et møde, hvor vi gennemgår/udfylder testene. 
4.3. Henrik vil enten give videre til valgsekretariatet, eller selv sørge for, at aktivere teste-

ne igen. 
5. Status fra valgteamet: Torben fortalte om deres udspil til valgstrategi. Vi opfordres til at 

granske oplægget og melde os på arbejdsopgaverne. 
5.1. Carsten A. vil gerne lægge hus til valghjælperteamet . 
5.2. Der arbejdes på, at etablere et nyt valgsekretariat, idet Maria og Birgit har meldt fra 

ift. til opgaven. 
5.3. Valgplakater: Der trykkes et antal med navn/foto for at få nogle flere af vore navne 

frem i rampelyset.  
Derudover kommer der 800 af de små/lave med et enkelt slogan, som kan hænges 
mellem de andre partiers plakater. Evt. kan vi se, om vi kan få flere . 
Valgsekretariatet kan sætte gang i yderligere tiltag 

5.4. Join the green party 
Valgarrangement med music og teater m.m. Der kommer en briefing på lørdag til kan-
didatmøde på tinge. Valgteamet drøfter mulige byer for arrangementet. 

6. Nyt kommunikationssystem: Henrik etablerer et nyt system for os og introducerer det den 
18.04. 
 


