
  

   

   

  

  

  

Titel:  
Dato:  

 Husk at tjekke Kultunaut.dk  

  
Ansvarspersoner i lokaludvalget:  
  
Ansvarlig i sekretariatet:  

Digitalt vælgermøde 
Marts/april over Teams 
  

  
Bent Christensen 
  
Anne Christine  

Projektbeskrivelse:  
 Hvad går projektet ud på?  
 Hvor skal projektet afholdes?  

 Laves projektet i samarbejde med nogen?  
 Er projektet afholdt før?  

 Lokaludvalget skal afholde et 
digitalt vælgermøde med lokale 
politikere, der har et bredt 

kendskab til Vanløse. På mødet får 
de lokale politiker mulighed for at 
fortælle om deres partiers lokale 
mærkesager.  

 Mødet skal afholdes over Teams, 
hvor borgere også kan stille 
spørgsmål til de lokale politikere.  

 Lokaludvalget har tidligere afholdt 

vælgermøder, men de nuværende 
forsamlingsrestriktioner forhindrer, 
at man samles fysisk. Lokaludvalget 
har dog erfaringer med at holde 

borgermøder over teams.  
 Hvis det er muligt, så samles 

politikerne fysisk i et panel sammen 
med moderator, som lokaludvalget 
tidligere har gjort under digitale 

borgermøder. 
 
 

Formål: *  
 Hvorfor skal lokaludvalget lave 
projektet?   

 
 Hvordan hænger projektet sammen med 
lokaludvalgets overordnede målsætningeri?   

  

 Hvilke/n KK-politik spiller projektet 
sammen med?  
 

  
 Formålet med projektet er at skabe 

dialog om de politiske partiers 

lokale visioner for Vanløse.  
 Ligeledes får vanløseborgere 

mulighed for at komme i dialog med 
deres lokale politikere forud for 

Kommunalvalg 2021 og som en 
optakt til lokaludvalgets bydelsplan.  

Målgruppe:     



 Hvem henvender projektet sig til?   
 Hvorfor ønsker vi at henvende os til 
dem?   
 

 Vanløseborgere med interesse for 
bydelens udvikling 

Hvad er projektets succeskriterier:  
Kriterierne skal kunne bruges til evaluering efter 
projektets afslutning, og være meningsfulde i 
forhold til projektets formål.   
(Man kan evt. lave et spørgeskema, som 
deltagere af projektet kan udfylde.)  

  

 
 Vælgermødet skal indeholde en god 

dialog mellem de lokale politikere 
og vanløseborgere 

 Vælgermødet skal tiltrække mindst 
50 interesserede borgere 

Arbejdsopgaver og tidsplan:  

OBS: Alle aftaler, bestillinger og indkøb laves af 
sekretariatet.  

 Hvilke arbejdsopgaver skal laves? Alle 
tænkelige opgaver skal skrives på  

 Hvem er ansvarlig for hvilke 
aktiviteter/opgaver?   
 Hvilke opgaver skal sekretariatet stå for?  

Tidsplan:  
 Hvornår skal de forskellige 

arbejdsopgaver/aktiviteter udføres? (ved 
større projekter laves en særskilt tidsplan)  

  

  

Sekretariatet står for økonomi og 
kommunikation.  
 
Sekretariatet sender en indbydelse ud til 

politiske partier (der er repræsenteret i 
Borgerrepræsentationen) med henblik på 
at sende en lokal politiker, der kan fortælle 
om partiets visioner for Vanløse.  
 

De politiske repræsentanter i lokaludvalget 
bedes hjælpe med at finde lokale politikere 
til vælgermødet.  
 

Kommunikationsplan:  
 Hvordan kommer vi i kontakt med 

målgruppen?   
 Hvordan skal det formidles  

o Hvilke kanaler skal 
bruges (møder, annoncer, hjemmeside, 

plakat, sociale medier etc.)?  
 Sekretariatet laver 
kommunikationsmaterialet (ud fra 
skabeloner, som 

overholder KK’s designpolitik).   
o  Alternativt købes grafisk materiale 
via KK-design.  

  
Arrangementet annonceres i lokalavisen og 

på de sociale medier.  
 
Vælgermødet afholdes over teams og tilgås 
via et link.  

Budget: *  
Alle budgetposter i projektet.  
  

Budget   

  
Lydmand/teknik: 6.000 kr.  
Moderator: 10.000 kr.  
Annoncering: 4.000 kr.  

Forplejning: 500 kr. 
Leje af Oasen: 1.500 kr. 
 
I alt: 22.000 kr. 



  
EVALUERING  
Efter projektet er afsluttet (alle spørgsmål skal besvares):  

Titel på projekt der evalueres:    

Levede projektet op til projektets formål?  
 Hvis ja, hvordan?   
 Hvis nej, hvorfor ikke?  

  

Blev målgruppen nået?    
 Hvis ja, hvordan?  
 Hvis nej, hvorfor ikke?  

  

   

   

  

  

    

  

  

   

  

  

   

   

 
 

  

  

   

  

  

 


