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NOTAT

KT2021 - Vejledning til tilmeldingssiden

I denne vejledning kan du læse om tilmelding til Kommunalpolitisk Topmøde 

2021.

Tilmelding og password

Tilmelding til topmødet sker via https://tmdb.kl.dk. Kommunens 
tilmeldingsansvarlige tirsdag den 19. januar en mail med et login. Første gang 
der logges ind, anbefales det at vælge et password selv. Ved spørgsmål til 
tilmelding, eller hvis I ikke har modtaget et login, kontakt konsulent Martine Maj 
Ravn på tlf. 3370 3901.

Tilmeldingssiden lukker den 15. marts 2021. Der er mulighed for at rette i 
tilmeldingen indtil da. 

KL trækker data til tilmeldingssiden fra KL’s eget Kontaktregister. Eventuelle 
rettelser i oplysningerne på tilmeldingssiden skal derfor sendes til 
kontaktregister@kl.dk.

Ekstra stemmeberettiget til gruppemøder fra V og C
Ved de politiske gruppemøder under topmødet har de delegerede, der er valgt af 
kommunalbestyrelsen, stemmeret. Fra Venstres (V) og Det Konservative 
Folkepartis (C) grupper i hver kommunalbestyrelse kan vælges yderligere én 
repræsentant med stemmeret på hhv. Venstres og Det Konservative Folkepartis 
gruppemøde. Denne repræsentant skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

På tilmeldingssiden anføres ”Yderligere stemmeberettiget V” eller ”Yderligere 
stemmeberettiget C” ud for den pågældendes navn. KL sender alt materiale til 
gruppemøderne direkte til de enkelte politikere.

Tilmeldingssiden åbner tirsdag den 19. januar 2021 kl. 12.00

https://tmdb.kl.dk/
mailto:kontaktregister@kl.dk


Dato: 15. januar 2021

www.kl.dk
Side 2 af 2

NOTAT

Øvrige praktiske oplysninger

Pris
Det er i år gratis at deltage på Kommunalpolitisk Topmøde, da arrangementet 
afholdes virtuelt. 

Vigtige datoer og frister
19. januar 2021 Tilmeldingssiden åbner kl. 12.00.

15. marts 2021 Sidste frist for tilmelding til Kommunalpolitisk Topmøde 2021. 
Kontakt KL, hvis du har behov for at foretage ændringer efter 
efter denne dag.

8. marts 2021 KL udsender mødemateriale elektronisk. Materialet kan samme 
dag findes på www.kl.dk/kt2021.

18. marts 2021 Kommunalpolitisk Topmøde 2021 afholdes virtuelt i tidsrummet kl. 
9.00 til ca. 15.30.

Kontakt

Har du spørgsmål til tilmeldingen, er du velkommen til at ringe til konsulent 
Martine Maj Ravn på 3370 3901. Du kan også sende en mail til kt@kl.dk.

http://www.kl.dk/kt2021
mailto:kt@kl.dk
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