Konstituering af bestyrelsen, herunder valg ad sekretær og kasserer
Niels Ebbesen blev valgt som kasserer.
David Christensen blev valgt som sekretær.
Bestyrelsen blev konstitueret.
Orientering og evt. planlægning af vores aktiviteter i landspolitik (skrivegrupper, hovedbestyrelse, osv.)
Joao Møller er med i en skrivegruppe om Rigsfællesskabet, der starter på arbejdet i morgen mhp. at blive
færdig næste sommer med et resolutionsudkast der skal tages op til Landsmøde 2023
David Christensen redegjorde for historikken bag skrivegruppen bag det politiske forslag om
familiesammenføring, som han havde været med til, og som der nu lægges op til at blive sendt ind som
landsmøderesolutionsforslag. David hører med Københavns Storkreds, som behandlede det på deres møde
i går. Der er tilslutning i Bornholms Storkreds (bestyrelsen) til forslaget – også hvis det skulle være
Bornholms Storkreds alene.
Joao Møller, Matilde Lissau og Helle Preuss Justesen er vores hovedbestyrelsesmedlemmer. Suppleanter er
1) Birger Nissen og 2) Flemming Schou og 3) Flemming West. Joao og Helle deltager 27. august til næste
hovedbestyrelsesmøde, og 1. suppleant Birger Nissen deltager.
Til landsmødet kan alle deltage, og tilmelding sker via medlemsnetværket. Delegationen, som er
stemmeberettiget, består af Joao Møller, Matilde Lissau og Helle Preuss Justesen.
Joao Møller orienterer om, at han deltager i Organisationsnetværk møde på lørdag.
Planlægning af folketingsvalg
Vi har valgt ikke at bruge plakater ifm. Folketingsvalget (siden efter kommunalvalget). Hovedorganisationen
er efterhånden forstået dette. De fleste af vores eksisterende plakater vil vi ikke hænge op men gerne
bruges på en anden måde, f.eks. i forbindelse med debatter.
Birger Nissen er vores spidskandidat til Folketingsvalget, sammen med Matilde Lissau – dog er har vi
sideordnet opstilling.
Der blev drøftet, om der kunne være én der var interesseret i at være kampagneleder. Folketingsvalget
kunne være en god måde at prøve det på inden kommende kommunalvalg. Landsorganisationen tilbyder i
denne forbindelse online-kampagneleder kurser. Der blev drøftet, at vi evt. kunne spørge og finde én der
kan påtage sig rollen gennem vores SoMe kanaler.
I forhold til landspolitiske politikområder med særlig betydning for Bornholm blev nævnt f.eks.
nationalparker samt uddannelsespolitikken. Hertil blev nævnt samspillet med de regioner og kommuner ift.
visitation af støtte, f.eks. psykiatrisk støtte og særligt også på børneområdet.
Joao Møller orienterede om, at Radikale Venstre har et ”tal med” initiativ for at komme tæt på vælgere.
Det virker måske bedst i de større storkredse, men vi kan arbejde på en lokal udgave hvor vi kan invitere
folk ind til kaffe. Herudover kan vi stå på torvet, og bank på døre – men sidstnævnte er ressourcekrævende.
Her er det en overvejelse værd hvad vi skal benytte: pjecer alene (som vi måske skal have fra
landsorganisationen) eller evt. sat sammen med en pakke med blomsterfrø?

Samtale med Mikkel Sarbo. Kl. 17 ringer vi sammen og snakker om folketingsvalg.
Mikkel Sarbo koblede på via Microsoft Teams, og bestyrelsen og Folketingsvalg-kandidaterne blev
introduceret over for ham. Der blev forklaret, at Bornholms Storkreds ikke ønskede at benytte/bestille nye
valgplakater – her foreslog Mikkel at man alligevel kunne forsøge at være synlige i byrummet ved f.eks. at
male en cykel som man har gjort andre steder.
Mikkel havde et oplæg omkring folketingsvalget og baggrunden for, at Radikale Venstre ønsker et valg nu.
Vi siger ikke nej til Mette Frederiksen, men vi siger nej til en etparti-regering. Vi vil gerne kæmpe for en
regering over midten, hvor vi rigtig gerne vil finde et flertal der vil finde løsninger på de store udfordringer
uden om venstre- og højrefløjspolitik. Vi har fokus på bl.a. miljø og klima og arbejdsmarkeds-indretning der
tager hensyn til at vi skal have flere i arbejde af dem der kan og vil. Der er cirka dødt løb mellem rød og blå
blok. Som det ser ud nu har vi ca. 10-11 mandater, og nogle af vores ekstra mandater fra de forskellige
storkredse er truet. 74% af vælgere vil på ingen måde stemme på Radikale Venstre. Af de vælgere, som
kunne finde på stemme radikalt men som stemte andet sidst, kommer flest fra Socialdemokratiet. De sager
der optager potentielle radikale vælgere mest er: Grøn omstilling (klimaforandringer og stigende
energipriser), økonomi og sundhed – uddannelse er stadig vigtig. Udlændingepolitik er røget meget ned på
listen. Vores vælgere tror på fremtiden og udvikling og håb – ikke frygt. Det er vigtigt at kandidater har en
profil på hjemmesiden jf. den skabelon der er udarbejder.
Der bliver afholdt sommergruppemøde i Farsø og Esbjerg, med en udmelding via pressen på Esbjerg Havn i
morgen.
På kampagnetræf den 21.(?) og på den Radikale Skole vil der være hjælp at hente ift. at føre kampagne på
de sociale medier. Her fik vi tip om at være aktive på andre politikeres og partiers SoMe sider med
kommentarer mv. for at blive synlige.
Det blev nævnt fra Bornholms Storkreds’ side, at Radikale Venstres hvidbog er en stor hjælp når vi får
henvendelser fra pressen. Dette ville Mikkel tjekke op på. Herudover var det en stor hjælp at få budskaber
mv. via SMS centralt fra. Mikkel bekræftede, at der vil være en SMS-service ifm. folketingsvalget.
Mikkel orienterede om, at der vil komme et oplæg til et regeringsgrundlag – en 2030 plan - med en del
politikindhold samt plan for finansiering.
Der blev spurgt til, om vi ville kunne få en kontakt til Christiansborg ifm. valgkampen. Her svarede Mikkel,
at der vil være en - Katharina Hessner Hansen - der kunne hjælpe med konkrete tiltag. I forhold til politik
ville det være Asger Hagelund som vil kunne støtte. Rasmus Grønborg og Andreas Holm kan støtte ifm.
kampagne, samt Mikkel selv. Vores politiske konsulent på det grønne område hedder Nikolaj Nørregård
Rasmussen.
Politisk drøftelse
Der er kommende budgetforhandler i kommunalbestyrelsen hvor der er store udfordringer og mange
millioner der skal spares, hvor Matilde er inviteret til møde i vores ”gamle” valgforbund den 18. juni, dog
uden at vi kender nærmere detaljer.
Evt.

