
SOCIALDEMOKRATIET I ISHØJ 
REFERAT AF EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE 24. AUGUST 2020 

Foreningshuset, Jægerbuen 2B 
 

Tilstede: Henning, Anita, Svend, Birgit, Jørn (gik tidligt), Michael, Thomas, Emil, Eva og Kjeld. 
 
Fravær med afbud: Ole, Johnna (begge til byrådsmøde) og Mikkel.    

Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde udsendt af formanden søndag 23. august kl. 
13:21. 

Eneste punkt på dagsorden. Generalforsamling. 

Sted for afholdelse samt forholdsregler i forhold til Corona. 
Der var en lang diskussion om, hvorvidt vi kunne forsamles med de restriktioner, som Corona 
giver. Det er en udfordring, at vi er over 300 medlemmer og med de 
sikkerhedsforanstaltninger der skal tages. Det blev gentaget, som fra sidste bestyrelsesmøde, 
at kommunen har en restriktion maks. 100 deltagere i kommunens bygninger. Multisalen på 
Gilbro skolen er reserveret til formålet.  

Skal man forsamles op til de 500, skal alle være siddende og der de gælder særlige 
forholdsregler som partiet har givet en vejledning om (se næste side). 

Formanden afsluttede debatten med en afstemning om, hvorvidt vi afholder 
generalforsamling 6. september 2020. 
For stemte Henning, Eva, Birgit, Emil, Svend, Anita og Thomas.  
Imod stemte Kjeld og Michael, med følgende motivation: Kan ikke støtte at vi indkalder til en 
generalforsamling, når vi har et sted hvor vi kan være flere end 100. Hertil kommer hensynet 
til corona, og hvordan man vil håndtere det praktisk. Derfor må vi udsætte 
generalforsamlingen, til vi har bedre styr på begge dele. Det er fra partikontoret side ikke et 
krav om, at vi skal have et navn på en spidskandidat inden årets udgang.  
 
Spørgsmål om deltagelse i generalforsamlingen med fuldmagt blev drøftet, og afvist. Jf. 
foreningsvedtægten §5 stk. 1. ”medlemmerne kan kun udøve deres stemmeret ved personligt 
fremmøde”.    

Henning, Eva og Anita for generalforsamlingen. Udsendelse af indkaldelser (mail og SMS) 
samt papirform. Der køres ud med papirudgaven til de medlemmer der ikke har mail, så det 
ikke det forsinkes i postvæsnet. 

Klargøring af lokalet dagen før. Opstilling af stole og border, så man kan have sine papirer og 
mulighed at skrive/stemme. Hertil opstilling af corona foranstaltninger, samt spritservietter 
ved toilet. På dagen mødes man en time før generalforsamlingen så man kan få folk ind så 
smidigt som muligt. 
Eva sørger for stemmesedler, og Kjeld røde kort for afstemning med håndsoprækkelse. 
Micofon vil være til stede ved generalforsamlingen, og vil blive sendt rundt til dem der ønsker 
ordet. Der vil ikke blive servering. Medlemmet bedes medtage til eget behov. 
 
Ændringsforslag skal være indsendt inden 4 dage før generalforsamlingen (2. september 
2020). Forslagene skal sendes til formanden.  

Næste bestyrelsesmøde 3. september 2020, kl. 18:30. Jægerbuen 2b. 
 

Med venlig hilsen 

Kjeld. 

  



Mail fra partikontoret 17. august 2020. 

Kære alle 
 
På grund af et stigende smittetal, blev det i sidste uge besluttet ikke at lempe 
forsamlingsforbuddet yderligere. Det er derfor fortsat på 100 personer. Det er dog muligt at 
afholde møde- eller konferenceaktiviteter såsom repræsentantskabsmøder eller 
generalforsamlinger med op til 500 mennesker, hvis man opfylder følgende kriterier: 

• Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned. 
• Der skal være minimum 1 meters afstand mellem deltagerne (målt fra midten af 

sædet). 
• Uanset deltagerantallet skal der være 2 m2 gulvareal pr. deltager. Ved 150 

deltagere skal der derfor være minimum 300 m2, ved 200 deltagere 400 m2 osv. 
• I øvrige lokaler, såsom foyer, skal der være 4 m2 pr. deltager. 

Bemærk, at dette er de aktuelle regler, og at de justeres og opdateres løbende. I kan altid 
holde jer orienterede her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/retningslinjer-fra-
sektorpartnerskaber. 
 
Husk også fortsat de øvrige anbefalinger: 

• Afstandskrav: Sundhedsstyrelsen anbefaler 1 meters afstand mellem personer. 
Hvis I skal synge, skal der dog være 2 meter. 

• Begræns fysisk kontakt: Undlad håndtryk og kram. 
• Tilmelding: For at være sikre på, at I afholder arrangementet i et passende stort 

lokale, kan I opfordre til tilmelding til arrangementet. 
• Håndhygiejne: Køb håndsprit, så alle deltagere før, under og efter har mulighed for 

at spritte hænder af. 
• Kontaktpunkter: Minimer antallet af kontaktpunkter, f.eks. ved at sørge for, at alle 

døre står åbne før og efter mødet. Sørg så vidt muligt for gode adgangsforhold ved 
eksempelvis at benytte én dør til indgang og en anden dør til udgang, samt undgå 
smalle passagepunkter.     

• Forplejning: For at undgå, at alle mødedeltagere rører ved den samme kaffekande, 
den samme mælkekarton osv., kan I udpege én eller to personer, der sørger for at 
skænke drikkevarerne. Disse personer skal selvfølgelig holde en høj hygiejne ved at 
vaske/spritte hænder. Sundhedsstyrelsen har ikke længere en restriktion mod buffet, 
men stiller krav og anbefalinger til håndteringen (læs mere her). 

• Bliv hjemme ved sygdom: I bedes opfordre jeres medlemmer til at blive hjemme 
ved selv de mindste sygdomssymptomer. 

• Risikogrupper: Sundhedsstyrelsen har løbende revideret anbefalingerne til 
personer i øget risiko. Personer i øget risiko kan som udgangspunkt godt deltage i 
sociale sammenhænge med de rette forholdsregler – herunder skærpet hygiejne og 
afstand (læs mere her). 

I er velkommen til at kontakte Partikontoret, hvis I har nogle spørgsmål. 
 
Mange hilsner 
Jan Juul Christensen 
Partisekretær 
 

Denne mail er sendt til Hovedbestyrelsen samt formænd, kasserere og medlemsansvarlige i 
partiforeninger, kredse, fællesledelser og regioner. 

   

 


