
 

Socialdemokratiet 
i Kolding kommune 
 

Politik på bordet – en status februar 2021 

På generalforsamlingen den 22. februar 2020 fortalte formand Filip Bekic at vi i 2020 skulle arbejde med 

politikudvikling, så vi i god tid før Kommunalvalget 2021 kunne stå med en stærk vision for en Kolding 

Kommune med socialdemokratisk ledelse. 

Der skulle udarbejdes et politisk program, som kunne fortælle om vores ambitioner og visioner for Kolding 

kommune. Programmet skulle være fundamentet for vores valgkamp og en klar melding til borgerne i 

Kolding kommune om det, vi som parti vil kendes på. 

De der var med vil kunne huske, at der på generalforsamlingen blev præsenteret et oplæg om et 

socialdemokratisk valgprogram, baseret på vores kerneværdier. Der var allerede gennem mere end et år 

arbejdet med politikudvikling. Der havde været nedsat arbejdsgrupper med de socialdemokratiske 

byrådsmedlemmer i spidsen, og resultaterne fra disse grupper var blevet videreudviklet under bestyrelsens 

ledelse.  

Oplægget skulle have været afsæt for en bred medlemsinddragelse i debat om S-politik i løbet af foråret 

2020. Men som det skete for så meget andet, ikke bare i Danmark, men globalt, druknede initiativet i 

Coronaens første bølge.  

Da det lettede hen over sommeren, satsede vi på at medlemsmøderne kunne gennemføres i det sene 

efterår, men det håb blev slukket af den anden coronabølge som vi fortsat befinder os i. 

Nu står vi så i en situation, hvor kun møder på nettet kan give os mulighed for medlemsinddragelse. Det 

bliver aldrig det samme som møder ansigt til ansigt, men det er det vi må nøjes med – og få det bedst 

mulige ud af. 

Derfor inviterer vi nu – på baggrund af det arbejde der allerede er udført – til webmøder, hvor vores 

medlemmer kan bidrage med deres synspunkter.   

DU har som medlem nu en mulighed for at bidrage med DIN mening om det, der skal være S-politik i den 

kommende kamp om magten i kommunalbestyrelsen. Og det bliver generalforsamlingen, hvor du også kan 

være med, der skal vende tommelfingeren op eller ned til de forslag, som kommer ud af debatten. 

Vi siger VEL MØDT og håber på rigtig stor deltagelse. Der er planlagt 6 møder om 6 temaer – det kan du se i 

den invitation, som er rundsendt pr. email (og som også kan ses på hjemmesiden).  

Skulle der være interesse for det, vil vi forsøge at arrangere flere møder. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


