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Thomas Kampmann valgt som spidskandidat
Kære medlemmer
Vi har netop afholdt opstillingsmøde til valg af spidskandidat for vores vælgerforening. Thomas
Kampmann, som er medlem af byrådet, er nu officielt vores borgmesterkandidat.
Vi er rigtig glade for opbakningen til Thomas, som er en dygtig, troværdig og samarbejdsvillig
politiker. I ham har vi en kandidat, som kan gå efter, at Konservative vinder borgmesterposten
tilbage igen.
Thomas har været medlem af byrådet i Køge i tre år, og han har desuden erfaring fra byrådet i
Greve gennem knap seks år. Han er kendt i Køge som direktør for Køge Havn og Skandinavisk
Transport Center, og han har et stort netværk i hele kommunen. Men man skal ikke tro, at vi
udelukkende har fået en borgmesterkandidat, som koncentrerer sig om erhvervslivet i kommunen.
Hans varmeste mærkesag er den tidlige indsats i forhold til børn og unge, for hvis vi ikke får taget
hånd om børnene, mens de er unge, kan de mærke konsekvenserne langt op i livet.
Selve opstillingsmødet blev jo desværre ramt af meget stramme Covid-19 regler, der betød, at der
kun måtte være max 10 personer fysisk til stede til mødet, mens resten af medlemmerne måtte
deltage virtuelt. Det hindrede dog ikke i, at man både kunne se, hvad der foregik og deltage med
taletid.
Ud over valg af spidskandidat var der politisk debat, hvor Søren Laugesen, organisationschef hos
Konservative, fortalte om organisering af valgkampagner, mens Mona Juel, folketingsmedlem, fra
sit hjem i Horsens, fortalte om emner inden for sine ordførerskaber, og hvordan man får flere kvinder
i politik.
Vi benyttede samtidig lejligheden til at invitere alle medlemmer til møde den 12. november, hvor vi
vil gå i gang med at planlægge vores valgoplæg og emner til kommunalvalget i 2021. Hvis du har
nogle emner, du mener skal indgå i valgkampen, eller du gerne vil bidrage med dine politiske
synspunkter, skal du endelig melde dig på banen. Det kunne jo også være, du går med tanker om
at stille op til valget.
Valgkampen er skudt i gang, hvor vi går efter borgmesterposten, og vi håber på din opbakning.
Venlig hilsen
Kim Sørensen
Formand Køge Konservative

