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Birger: Det var fint at være med som kandidat i valgkampen. Dejligt at partiet samlede sig om det 

problem der opstod. Fint at vi lavede de to møder, og Karin Ann var med. Valgte at stille op igen. Godt 

at opstille sammen med Niels og Gerd – en fornøjelse at arbejde med jer. Vi havde politik på alle hylder. 

Var rigtig at vi holdt fast i vores strategi. Virkelig været glad for at være kandidat. Fundet ud af, at TV2 

spiller en alt for stor rolle. Det er forfærdeligt at være til det sidste ord – de ringer først og spørger, 

hvad vi vil tale om. Jeg siger ja til udenrigs- og udlændinge og udvikling. Lea fik lov at sige ingenting, 

men en masse tid. Peter sagde noget, men fik næsten ikke noget tid. Det er næsten en face.  

Sundhedspolitiske var super og på Campus. 

Vi skal lægge en strategi næste gang for hvordan, vi kommer til at sætte sig mere på dagsordenen. 

Måske kunne banke på være en god ide til næste gang. 

Niels: Enig med at vi var flere om det. Det fungerede godt mellem os. Forhåbentlig har vi ikke den 

samme situation i forhold til denne gang. Det er træls, at vi i den grad skal ligge så lavt, med den gode 

politik vi har.  Hvis vi ikke på forhånd kan skabe dagsordenen, så skal vi tage det vi får. 

Radioen var som medie god med et par gode journalister. Vi kan næste gang forsøge at formulere tre 

temaer/emner, som vi har gjort virkeligt grydeklare.  

Man kan lære meget af enhedslisten – strategisk – den måde de forbereder trykt materiale, fylder op i 

landskabet. Men de er mange til at trække læsset, og de arbejder nærmest året igennem.  

Folk var sure på radikale, inden vi kom i gang med valget. 

Fejl at vi ikke var på torvet i Rønne. 



Gerd: Stor forskel at være stillet op til folketingsvalg og kommunalvalget. 

Vi vil have mere medvind næste gang, fordi Martin Lidegaard står som politisk leder.  

Oplevelse at få lov at udtrykke mig. Forskelligt for mig at være i radioen og på tv. Også fordi man på 

forhånd har fået nogle spørgsmål.  

Birger: Det sidste ord var det værste. Karin Ann, samme aften var der en gentagelse af det i TV2, 

hvorfor ikke tre timer, i stedet for at gentage det.  

David: Var arbejdsramt – og derfor en form for skyggekandidat – ikke har gjort noget men fik 17 

stemmer. 

TV2 debat – hvor man bliver kørt ind. Svært at danse med medierne 

Helle: Dårlig samvittighed over at byde mig til, men trække mig. Ikke i tvivl om, at det var rigtigt. 

Virkelig øvet mig i at snakke med folk. Melde ud man er radikal, og så kan snakken faktisk komme i 

gang. Øver mig i at diskutere med folk, jeg ikke er enig med. 

Hvorfor skal man stemme radikalt – elevatorsamtaler. 

Historisk hvad vi har været med til og som vi bliver stillet til regnskab for.  

Birger: Vi er i et parti, der ikke er et kampagneparti, men som er en politisk bevægelse, der har rødder 

og har en politik – det handler om holdninger.  

Joao: Besked fra Bente Johansen. Jeg har stemt, som jeg har gjort før, men folketingsgruppen har gjort 

det til en umulig opgave. Der er sammenhæng, når folketingsgruppen laver lort, så går det ud over os 

lokalt.  

TV2 og P4 var de største, og vi var med på alle dem, vi var inviteret til. 

Fokus på at deltage på debatter, svare på kandidattest og være synlige på torvet. Vigtigt at lave 

kandidattesten. 

Matilde: Mærkeligt ikke at stille op. Tak til alle kandidaterne for at bakke op.   

Vi skal fokusere der, hvor vi har en mulighed for at finde stemmer.  

 

1. Politik rundt omkring landet 

a. Ny politisk leder 

Martin Lidegaard og Samira og en ny folketingsgruppe – det er dem vi ser til 

hovedbestyrelsesmøderne. DRs 5 scenarierne, hvor RV er med.  

Håber at vi kan komme med i regering. 

De er i gang med forhandling – der er digitale HB møder – de næste par dage. 

 

b. Bestyrelsesmøde i Region Hovedstaden den 7. november 

Gerd har var til møde i Regionen og giver ref. 

Kun på sundhed og transport.  



Snakket om offentlighedsloven – som vi har med til at få ind, den er vi flove over, den kan 

omgås. Borgmestrene kan selv bestemme i kommunerne. Så hvis nogen gør det i 

kommunerne hvis Borgmesteren er med på det. Thomas Roden. 

Stinus skal gå ind for at børnepsykiatrien skal strække sig til det 23. år.  

Karin Fris: Demente bliver ofte afvist i kommunerne. Rammeaftalerne skal kommunerne 

tilbyde pleje og hjælp. Kommunerne afviser ofte fordi der ikke er diagnose. Kommunerne 

ikke afvise. Rammeaftalerne mellem kommunen og privathospitaler. Vi har fået bedre 

forhold end tidligere. 

Prøver at organisere folk som er tidligere ansat i sundhedsvæsenet – nogen der kender 

noget til nogen. Snakke med Regionsrådsmedlemmerne Laila og Carsten S. Kender nogen 

som kan snakke med dem. 

Ændre konstruktionen så det handler om enkelte møder og laver temamøder i stedet for. 

Så kan vi sende dem der ved mere om det.  

Så vi kan trække på dem i vores gruppe der ved noget om det.  

Gerd kan ikke næste møde, så hvis andre kan, så kan vi supplere op. 

 

c. Hovedbestyrelsesmøde den 6. november 

Helle: Debriefing møde efter valget, lidt mærkeligt at være med til online, når det ikke 

egnede sig helt til det, og det foregik med gruppesnak, som man havde svært ved at følge 

med i. Omhandlede konstitueringen af den ny folketingsgruppe, naturligvis. Der blev 

nedsat en evalueringsgruppe, der skal arbejde frem til de næste møder. 

 

2. Nye medlemmer 

a. Planen om hvordan vi får nye medlemmer 

Der er kommet nye medlemmer og der er forhåbentlig flere på vej. 

Vi har nu 33 medlemmer 

Vi skal huske at pleje de medlemmer, vi har – de betalende, men også til dem der har stemt 

på os. 

De 252 der har stemt på os, skal vi gøre noget for. 

Et æbleskive-arrangement – med annonce: Inviterer de radikale – juleønsker til hvad vi skal 

sætte fokus på Bornholm rent politisk.  Vi vil i arbejdstøjet.  

Biblioteket??? 

 

3. Evt. 

a. Medlem til Internationalt udvalg – hvem har lyst til at være med? David og Joao er 

interesserede. 

b. Forretningsudvalget – Joao vil med 

 

4. Næste bestyrelsesmøde 

Vi finder en dato for årets sidste og første bestyrelsesmøde 

Det vil handle om årets hjul og kalder planlægning for 2023 

 

Ref ML-DC 


