
 
 
 
 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TORSDAG D. 24.9.2020 KL. 18:30 
Foreningshuset, Vejlebrovej 45B 

 
 

Tilstede var:  

Henning Bjerre (HB) Emil Nissen (EN) Eva Amdisen (EA) Steen Skovhus (SK) Anita 
Boulier (AB) Betina Havmand Demir (BHD) Kjeld Hildebrandt Hansen (KHH) Svend 
Nordbo (SN) Thomas Guldager Jensen (TGJ) Mikkel Weng Nielsen (MWN) Milishia 
Moradi (MM) Jørn Højmark (JH) Ole Bjørstorp (OB) Johnna Stark (JS) 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 
 

2. Godkendelse af referater 
- Referaterne fra d. 3.9, 2.9 og d. 24.8 blev godkendt med en mindre rettelse i 
referatet fra d. 24. 
 
Referatet fra d. 10.9 blev godkendt.  
- Dog var der til første punkt ”Konstituering” en debat om måden, hvorpå den 
var gennemført og en manglende fælles forståelse for, hvorfor den blev som den 
blev. 
Næstformanden konkluderede på indlæggene, og der var en fælle enighed om, 
at debatten fremover skal være mere åben og oplyst inden der tages 
beslutninger. 
- Resultatet af konstitueringen var alle enige om. 
 
- I lyset af vedtagelsen på generalforsamlingen om offentliggørelse af 
bestyrelsesreferaterne, skal vi være påpasselige med navne i referatet. 
- Der kan, i visse situationer, være behov for et særskilt arbejdspapir som ikke 
offentliggøres. 
    

3. Orientering fra/om: 
 
a. Bladet ved redaktionen - stof samt deadline 

- Kommende blad er trykt og klar til uddeling inden for den kommende uge.  
Næste blad har deadline d. 10. november 
 

b. Formanden 



- Under dette punkt fremlagde OB og JS byrådets budgetforlig.  
Alle partier er med i forliget, som for nærværende blot mangler en 
underskrift.  
- Til fremlæggelsen var der en ivrig debat med flere uddybende spørgsmål.  
Alle udtrykte sig positivt om budgettet, og var enige om, at det var et godt 
resultat. 
 
- Formanden gav en kort orientering om det politiske arbejde i de 
omkringliggende kredse, herunder også en kort betragtning om det 
landspolitiske arbejde specielt i forhold til kredsens folketingskandidat. 
 

c. Kassereren  
- Det blev oplyst, at der pr. d.d. er 341 medlemmer med stemmeret, 44 uden 
heraf 5 med introduktionsmedlemsskab. Det betyder at størsteparten af de 
44 medlemmer uden stemmeret er restanter.  
 
- Foreningens regnskab ser fint ud. 
 

d. Byrådsgruppen 
- JS orienterede om Coronasituationen i kommunen, som desværre ikke ser 
så godt ud. Pt. er der ca. 105 smittet, 1 indlagt på sygehus. 1 sygeplejeske 
på Kærbo er konstateret smittet, hvilket naturligvis betyder ærgerlige 
indgreb i beboernes hverdag.  
Hvor det tidligere har været andre etniske grupper der har båret smitten 
rundt, er det i dag mere etniske dansker og især børn og unge. Således er 9 
skoleklasser i øjeblikket hjemsendt.  
 
- Ebbe Rosenberg (ER) har igennem længere tid været sygemeldt, men er 
stille og roligt på vej tilbage.  
I byrådet er ER vikarieret af Jørn Højmark. ER’s udvalgsposter m.m. er 
midlertidigt varetaget af byrådsgruppen. 
 
- JS fortalte, at der nu var aftalt en arbejdsform for byrådsgruppen, som alle 
kunne bakke op om. 
  

e. DSU 
- MWN oplyste, at DSU er ved at søsætte en intensiv kampagne for at få 
unge til at melde sig ind. 
 
- DSU afholder et eget opstillingsmøde med spidskandidaterne. 
 

f. Uddannelsesansvarlig 
- Vi har ikke for nærværende et aktivt uddannelsesudvalg.  
Der blev på møde debatteret frem og tilbage om behovet. Flere indlæg gik på 
det gavnlige ved et sådanne udvalg, specielt i lyset af de mange nye 
medlemmer og det kommende kommunalvalg. 
 
- Det blev besluttet, at den videre drøftelse bliver taget op som særskilt 
punkt på det kommende bestyrelsesmøde. 
 

g. Kreds. 
- intet nyt. 



 
 

4. Punkt til drøftelse 
a. Revidering af forretningsorden for PF-bestyrelsesmøde gældende for 

foreningsåret 2020-21. 
 
- Det blev påpeget, at den eksisterende forretningsorden nok var lidt 
stram, men også vigtigheden af at have en forretningsorden, der sætter 
rammen for et godt bestyrelsesmøde. 
 
- Det blev besluttet, at der på næste bestyrelsesmøde skal ligge konkrete 
forslag til en kommende forretningsorden, som bestyrelsen kan tage 
afsæt i. 
EA forhører sig hos de omliggende partiforeninger om deres tilgang til 
emnet. 
 

5. Hjemmeside  
- TGJ informerede om status på hjemmesiden, som er yderst uholdbar, da vi 
ikke har fuld kontrol med vores egen side.  
Siden ligger i dag i et netværk med andre hjemmesider, som har indflydelse på 
anvendeligheden af vores. 
 
- Det blev besluttet, at vi hurtigst muligt skal hjemtage vores side til egen 
administration, så vi er i stand til aktivt at bruge den i vores arbejde.  
Det blev bemærket, at vi i den konkrete situation har behov for at have en 
kommunikationsplatform alle kan tilgå.  
Facebook er ikke et alternativ, da ikke alle er på og fordi formen på et socialt 
medie ikke spejler den seriøsitet vi gerne vil fremstå med. 
 
- TGJ og MM tager ansvar for beslutningen. 
 
 

6. Kommende aktiviteter.  
- Der er fra formandens side et ønske om at genoptage vores centermøder, men 
hvad må vi i disse corona tider – OB taler med centerkontoret. 

- Det blev besluttet at aflyse den politiske generalforsamling for i år.  
Smittetrykket er for opadgående og fremtiden virker ret usikker. 

- Generalforsamlingens beretninger udsendes skriftligt.  
De valg der skulle have været afholdt; kandidatudvalg, Kongresdelegerede samt 
suppleanter og valg til AOF-repræsentanter henlægges til en 
bestyrelsesbeslutning under henvisning til force majeure. 

- Valg af partiets spidskandidat til kommunevalgt. 
Tidsplanen blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde, men skal udsendes til 
medlemmerne sammen med en første information om det forestående 
spidskandidatvalg. 
 
- Hvordan kan vi afholde debatmøder i denne tid?  
Såfremt man laver en såkaldt biografopstilling, vil det være muligt at være mere 
end 50 deltagere, hvilket vil være muligt i en af kommunens idrætshaller.  



Vi blev dog enige om at bedre alternativt vil være Kulturiums store sal 
(Centersalen), såfremt den er ledig. - OB undersøger. 
Der var bred enighed om, at debatmødet skal videooptages, så det efterfølgende 
kan vises via partiets elektroniske platforme, så dem der ikke kan, eller ønsker 
at deltage, også kan danne sig et overblik over kandidaternes politik. 
- Som moderato/ordstyrer foresloges Jan Ankler 
 
- En præsentation af kandidaterne sammen med information om selve valgets 
afholdelse udsendes både på papir og som digitalt nyhedsbrev. 
 
- Næste bestyrelsesmøde blev fremrykket til d. 13. oktober, hvorefter alt 
vedrørende valget skal ligge klar. 
 
- Den årlige partifest flyttes til et tidligt sommerarrangement, og kombineres 
med en opfordring til aktiv deltagelse i arbejdet op til det forestående 
kommunevalg. 
 
-Der blev på sidste bestyrelsesmøde aftalt at afholde en bestyrelseskonference 
under temaet samarbejde og arbejdsprocesser.  
Formanden foreslår Jan Ankler som ekstern kompetenceperson. 
- Følgende 3 datoer blev bragt i spil: d. 9., 16. eller d. 23. januar.  
Hvor mange kan de forskellige dage? EA har ansvaret for at samle op. 
 

7. Emner til Nyhedsbrevet. 
- Bl.a. spidskandidatvalget, centermøder og budgettet. 
 

8. Eventuelt 
- Referatet fra den overståede organisatoriske generalforsamling er færdigt og 
på vej til dirigenten for godkendelse.  
  
 
NÆSTE MØDE ER D. 13. OKTOBER 2020 I LOKALERNE JÆGERBUEN 2B 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Steen Skovhus 
Sekretær. 
 


