D. 17-10 2020

Opstillingsmøde 28. oktober afholdes dels fysisk, dels virtuelt
Kære medlemmer
Vi indkaldte ultimo august til opstillingsmøde til valg af spidskandidat for Køge Konservative
Vælgerforening. Planen var at holde opstillingsmødet i Køge Hallernes restaurant, og vi havde
håbet på, at rigtig mange ville komme og deltage i dette helt specielle møde.
Desværre er COVID-19 situationen kun blevet værre siden sommerferien, og selvom politiske
forsamlinger godt må være større end 50 personer, finder vi det ikke forsvarligt at gennemføre
opstillingsmødet med mange deltagere samlet ét sted. Vi kan dog heller ikke udskyde det, da vi
har brug for at få valgt vores spidskandidat nu, for valgkampen frem mod kommunalvalget til
november 2021 er allerede i fuld sving. Vi er en demokratisk forening, og derfor vil mødet blive
afviklet dels fysisk, dels virtuelt – på samme måde som Det Konservative Landsråd blev afviklet. På
den måde sikrer vi, at alle vores medlemmer kan deltage og får mulighed for at stemme.
I Køge Hallerne kan vi maksimalt være 35 personer, hvis der skal være sikker afstand, og vi kan have
talere på talerstolen, uden at de skal bære mundbind. Når man bevæger sig rundt i lokalet, er der
dog krav om, at man bærer mundbind.
Deltagelse i mødet i Køge Hallerne bliver først til mølle. Hvis du ønsker at deltage i det fysiske møde,
skal du skrive til næstformand Niels Vester på mail nlv@sampension.dk eller ringe på tlf. 21738511.
Hvis du ikke får en plads, eller du ikke ønsker at møde i forsamlinger, kan du deltage virtuelt. Det vil
der komme nærmere information om. Men vi kan allerede nu røbe, at det bliver via programmet
Teams, og der er både mulighed for at tale til alle deltagere og deltage i evt. afstemninger. Og det
bliver ikke kedeligt, for vi har nogle spændende talere på programmet.
Lad ikke denne frustrerende situation spolere noget af det vigtigste i vores medlemsdemokrati! Vi
ser frem til, at vi bliver rigtig mange deltagere i opstillingsmødet, selvom det bliver fra forskellige
adresser.
Venlig hilsen
Kim Sørensen
Formand Køge Konservative

