
Urafstemning skal afgøre valg af spidskandidat for Socialdemokratiet i Kolding 

Ved Socialdemokratiets opstillingsgeneralforsamling, som blev afholdt onsdag aften den 23. september 
2020 i Parkhallen, opnåede ingen af de tre opstillede kandidater til posten som spidskandidat til 
kommunalvalget næste år de efter de lokale partilove krævede to tredjedele af samtlige afgivne stemmer. 
Dermed skal valg af spidskandidat afgøres ved en urafstemning blandt medlemmerne af Socialdemokratiet i 
Kolding. 

Opnår ingen af aspiranterne ved urafstemningen 50 % af de afgivne stemmer, skal partiet foretage endnu 
en urafstemning, hvor de to aspiranter, der fik flest stemmer ved opstillingsgeneralforsamlingen, deltager.  
Den aspirant, der opnår flest stemmer ved denne urafstemning, almindeligt flertal, er derefter 
Socialdemokratiets spidskandidat. 

Der er tre aspiranter til posten er Filip Bekic, 25 år, Birgitte Munk Grunnet, 51 år, og Elvis Comic, 23 år 

Filip er født og opvokset i Kolding Kommune. Han er uddannet pædagog og arbejder som sådan på Harte 
Skole, hvor han også er tillidsrepræsentant. Filip var formand for DSU i Kolding fra 2017 til 2019, hvor han 
blev formand for Socialdemokratiet i Kolding.  

Birgitte er ligeledes født og opvokset i kommunen og vendte efter endt uddannelse som cand.scient.adm. 
på Aalborg Universitet tilbage til kommunen i 2008. Hun har de senere år arbejdet inden for 
sundhedsområdet i Region Syddanmark og Kolding Kommune.  

Elvis er 23 år og har boet i kommunen siden han var 4 år. Han er uddannet finansbachelor fra IBA og ansat 
som manager i NDI Group i Brørup. Her har han ansvaret for de tysktalende markeder med hovedvægt på 
salg. Han er samtidig medlem af Kolding Byråd, idet han overtog mandatet efter partiets tidligere 
spidskandidat, Christian Haugk. 

Posten som spidskandidat blev ledig, da partiets daværende borgmesterkandidat, Christian Haugk, kort 
efter kommunalvalget i 2017 trak sig fra byrådet til fordel for et lederjob i Haderslev Kommune. I perioden 
frem til først på sommeren i år meldte tre socialdemokrater sig klar til at stå i spidsen for partiet ved 
kommunalvalget den 16. november næste år.  

De tre aspiranter til posten som spidskandidat har præsenteret sig for partifællerne ved fire velbesøgte 
præsentationsmøder i Vamdrup, Lunderskov, Kolding og Christiansfeld i perioden fra den 24. august til den 
1. september. Møderne indledtes med, at de tre kandidater hver fik 10 minutter til at præsentere sig selv. 
Her efter blev de fremmødte medlemmer delt i tre grupper, som fik lov at debattere med kandidaterne en 
ad gangen. Møderne sluttede med en kort afsluttende opsamling fra hver af kandidaterne. 

”Møderne viste, at vi både har et stærkt medlemsdemokrati og tre stærke kandidater til posten som 
spidskandidat. I Socialdemokratiet er vi stolte af, at alle vores kandidater tager afsæt i lokalområdet og 
drives af en ægte interesse for Kolding Kommunes ve og vel,” siger Pia Werborg, bestyrelsesmedlem og 
med i kandidatudvalget under bestyrelsen. 

Nu skal medlemmerne tage stilling ved en urafstemning, som foregår elektronisk via mail. Resultatet af 
urafstemningen foreligger i løbet af 14 dage. 


