
Kære medlemmer. 

Ikke et ord om Covid19 fortrædeligheder – vi forholder os, overholder restriktioner og arbejder videre 
sammen med Covid19 med fokus på sikkerhed og tryghed. Vi glæder os til vi igen kan mødes og holde 
fysiske møder. 

I den nærmeste fremtid har vi to vigtige opgaver: opstilling af og afstemning om regions- og kommunalvalgs 
kandidater. Til begge valg vil vi sørge for en ordentlig præsentation og valg til opstillingsplacering. 
Præsentation og afstemning vil foregå digitalt – med videoer og skriftligt materiale til begge valg. 

Kommunal- og regionsvalg 
Kommunalvalg - den 27. februar (datoen, hvor vi skulle have afholdt generalforsamling) inviteres I alle til 
digital præsentation af vores kandidater. Præsentationerne vil også ligge på hjemmesiden 
https://www.socialdemokratiet-kolding.dk/ Nærmere information, når det hele er tilrettelagt. 

Afstemningen sættes i gang den 26. februar, og I får separat mail, når afstemningen går i gang og skriftlig 
præsentation af kandidaterne. 

Regionsvalg – to stiller op som kandidater til Koldings to pladser til regionsvalget: Alexander Skov 
Kristensen og Poul Erik Jensen. Kolding har to pladser på listen nummer 10 og nummer 20. Afstemningen vil 
dreje sig om, hvem af kandidaterne, der skal have placering som nummer 10 og som nummer 20. Den af 
kandidaterne, der får flest stemmer, placeres som nummer 10 og den anden får placering som nummer 20. 
Kandidaterne bliver præsenteret på vore hjemmeside https://www.socialdemokratiet-kolding.dk/  og i 
denne mail. 
Afstemningen sættes i gang den 12. februar, og I får separat mail, når afstemningen går i gang. 
I denne mail er vedhæftet præsentation af de to regionskandidater. 
 
Håber ovenstående giver den information, der er nødvendig nu – vi vil gøre, hvad vi kan for at holde alle 
godt orienterede ang. de forestående vigtige afstemninger. 

Flere kandidater 
Vi har en liste af rigtig gode kandidater, og vi har også brug fra flere kandidater. Kandidatudvalget har haft 
samtaler og opsøgt mulige interesserede gennem lang tid, det giver hele tiden nye, men vi har brug for 
flere. Der er fagområder og lokalområder, hvor vi kan være bedre repræsenteret. Inden for fagområderne 
politi, sygeplejerske og lærere mangler vi repræsentation og fra lokalområderne: Lunderskov, Christiansfeld 
og Almind. Andre gode bud er selvfølgelig også velkomne! Henvendelse til kandidatudvalget - Bjørn, Preben 
eller Pia, kontaktoplysninger på hjemmesiden https://www.socialdemokratiet-kolding.dk/ 

 

Venlig hilsen 

Kandidatudvalget 

 


