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Medlemsmødet er udsat  

Bestyrelsen har i samråd med kandidatgruppen besluttet at udskyde medlemsmødet til efter valget. Der er således 
ikke medlemsmøde den 14/11 som ellers tidligere annonceret. Forklaringen er, at denne aften holdes valgkampens 
sandsynligvis mest spændende valgmøde, hvor der skal diskuteres under overskriften ”Børnene har brug for din 
stemme”, og der forventes at blive stuvende fyldt i Dronninggårdskolens Teatersal kl. 19-21. Arrangører er ”Aktive 
og bekymrede forældre i daginstitutioner og skoler og de kommunale skolebestyrelsesformænd”. Vi vil opfordre alle 
medlemmer til at deltage. Fra Lokallisten deltager Trine i panelet. 

Siden plakaterne kom op 

- har der været afholdt et hav af valgdebatter, hvor vi har været med i dem alle 
- har der været udsendelse i P4-København (6/11) med deltagelse af Jens Ive, Elisabeth Ildal og undertegnede 
- har der været valgworkshop (9/11) på Nærum Gymnasium med deltagelse af Trine og Anne 
- har vores kandidater været flittige med at dele materiale ud ved stationer og på gader og stræder 
- har vi fået optaget et par læserbreve i FAA eller Rudersdal Avis, og er aktive på facebook  
- har Luc samvittighedsfuldt opdateret vores hjemmeside og vores facebook 
- har jeg holdt oplæg i Holte Grundejerforening og skal i næste uge gøre noget tilsvarende i Trørød 
- har de fleste kandidater fået lavet en kort personlig præsentationsfilm 
- kan vi i vores biografer se tre børn fortælle om hvad en god skole er, og Lokallisten opfordrer til at læse mere om 
hvad vi mener om emnet på vores hjemmeside 
- er endnu en debatfilm (nu om Bistrup og kommunens miljøudfordringer) lavet af Rudersdal.TV, på hvis hjemmeside 
den kan ses. Deltagere: Kristine (Liste A) og undertegnede. 
- Og en masse mere, jeg sikkert har glemt. 

Den gode historie (”If you don´t bring good news, don´t bring any”) 

Blev ringet op af en jævnaldrende Holte-borger, som jeg har været lidt i kontakt med siden kommunesammenlæg-
ningen. Hun bor i kollektiv i en hjørneejendom, og ud for stuevinduerne var der en ledig lysmast. Hun frygtede at der 
ville komme endnu en V-plakat op, og bad os om at komme og sætte én af vores plakater op hurtigst muligt. Jeg 
kvitterede og lovede at gøre det straks næste morgen. Hvad jeg først opdagede lidt senere var at de havde sat en 
stige parat inde i haven, og at de gerne havde set mig indenfor til morgenkaffe. Nå, der kom en ”Miljø”-plakat og en 
kandidat-plakat af én af vores kvinder, da nu kollektivet er et kvindekollektiv. Selv valgte jeg at hænge mit kontrafej 
op i diskret afstand herfra. Hjemkommet til Vedbæk tikkede en glad mail ind, hvor resultatet af ”oppyntningen” af 
kvarteret blev rost.  

TV-LORRY på Havarthigården, 8/11 

Vi var inviteret til at deltage i to debatter, om skoleområdet og skatteprocenten, samt en hurtig runde om hvordan vi 
ville sikre at det blev os – næststørste gruppe i kommunalbestyrelsen - der fik borgmesterposten. Ud fra bifaldet at 
dømme gik det udmærket, og hvis ikke andet blev klart, så var det i hvert fald tydeligt, at Liste Ø og Liberal Alliance 
faldt komplet igennem. Specielt LA glimrede ved at love højere velfærd for børn, skole og gamle samt laveres grund-
skyld! Direkte adspurgt om hvor der skulle skaffes finansiering til af grundskyldsslettelsen, var svaret et par poster i 
budgettet som sammenlagt ikke løber over 100.000 kr. Hørte man en spinkel barnerøst i baggrunden, der hviskede 
”Jamen, hun har jo ikke noget på!” 
Tak til faste støtter og god opbakning. 

Valgkampen kører videre – og du er velkommen til at være med 
De næste 11 dage er der fortsat valgkamp, og ud over endnu flere valgmøder, opdateringer på facebook, og alle 
jeres flittige ”delinger” af opslag dér, går vi også i gang med at husstandsomdele de mange foldere, vi har liggende 
nede i John´s Garage. Hvis DU vil deltage, så skriv jer på én af de forslag til bebyggelser, der ligger på bordet dernede, 
så vi undgår at dele ud samme steder alt for ofte. 

                                                                               Med venlig hilsen  Axel Bredsdorff 
 


