
Workshoppen - hvordan kommer vi videre? 

Der kom ganske mange tanker og ideer frem på workshoppen, de er oplistet her - og bestyrelsen har prøvet 

at lave er prioritering her. Den viser, at der er interesse for alle ni forslag. Vi lægger dem hermed op til 

drøftelse på medlemsmødet, idet vi mener at det må være afgørende, hvad medlemmerne selv ønsker at 

gå i gang med. Det ser ud til at der er en særlig interesse for punkterne 2, 3 og 4, der vel også passende kan 

samles under én arbejdsgruppe eller lignende. 

1. Lokallisten mere lokal. Sara stillede spørgsmålet, om vi turde være mere lokale. Og en deltager fra Trørød 

foreslog, at der kunne dannes lokale grupper i bydelene. Det kunne ikke mindst være relevant på 

børneområdet (daginstitutioner/skole). Vi bør undersøge, om der er mulighed for at sætte et pilotprojekt i 

gang i en bydel (Trørød?).  Anbefales: 2, men forudsat, at der er nogen, der vil sætte det i gang. 

2. Opdatere hjemmesiden og bruge Facebook mere professionelt og være til stede med udmeldinger, 

kommentarer etc., således at folk lægger mærke til, at der sker noget. Det vil kræve nogle personer, der 

evt. i en turnusordning sørger for at holde gryden i kog, men også nogle retningslinjer for, hvordan det skal 

koordineres med byrådsgruppens arbejde. Anbefales: 3 

3. Lægge nogle retningslinjer for vores synlighed i pressen. Der er foreslået "frimærkeannoncer" i året 

igennem, hvor både KMB-medlemmer, "menige" lokallister og sympatisører optræder. Der er foreslået en 

månedlig satirisk tegning - vi har flere tegnere, men hvordan skal det fungere, hvem skal udvælge tema og 

hvem skal tegne hvornår? Hvad med læserbreve, skal der være kriterier for, hvornår vi skal skrive? 

Anbefales: 2 

4. Lokallistens præsentation af sine egne synspunkter/forslag. Vi er blevet kritiseret for, at Lokallisten er for 

usynlig. Det kunne være en mulighed, at KMB-medlemmer/bestyrelse blev skarpere til at lægge vore 

synspunkter og ideer frem for offentligheden, inden de ender i KMB og sovses ind i et eller andet 

kompromis, hvor LLs bidrag ikke kan ses.  Anbefales: 3 

5. Lægge større vægt på at være talerør for dem, der har svært ved at tale for sig selv - f.eks. familier med 

børn med særlige behov. Kræver nogle medlemmer, der vil lægge arbejde i opgaven. Anbefales: 1, forudsat 

nogen vil være primus motor 

6. Invitere til debatarrangementer mv. om både rent lokale emner og mere generelle emner, der er oppe i 

tiden - gerne knytte lokale forhold sammen med de mere almene. Anbefales: 2 

7. Bæredygtighed i Rudersdal Kommune - hvad gør vi nu, og hvad burde vi gøre bedre? Prøve at være 

debatskabende på dette felt. Kræver naturligvis nogle ildsjæle....Anbefales: 2 

8. Nye events, f.eks. walk-and-talk ture i kommunen et pare gange om året, en årlig rundvisning af 

nytilflyttere på bydelsniveau. Det kræver vidende personer, der bil fungere som guider. Anbefales: 2 

9. Udarbejde et årshjul, der sikrer, at Lokallisten året igennem er synlig. Anbefales: 2 

Uden for nummer er der så det arbejde, der nu går i gang på skoleområdet, det kunne nok trænge sig på i 

forhold til de ovennævnte ideer og forslag. Det er vi naturligvis også nødt til at tage hensyn til. 



  

  

 

 


