
 
 
 
 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG D. 13.10.2020 KL. 18:30 
Foreningshuset, Jægerbuen 2B 

 
 

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), 
Mikkel Weng Nielsen (MWN), Milishia Moradi (MM), Jørn Højmark (JH), Ole Bjørstorp (OB),  

Afbud fra: 

Thomas Guldager Jensen (TGJ), Johnna Stark (JS) 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
- Punkt 6 og punkt 4 byttes rundt. 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat og opfølgning fra seneste møde 
- Godkendt. 
 

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

- Det blev besluttet, at såfremt et bestyrelsesmedlem ikke ønsker, at 
vedkommendes adresse står trykt på bagsiden af bladet, vil det selvfølgelig blive 
accepteret, vedkommende skal blot give EA besked. 
 
- Næste blad har deadline d. 10. nov. og vil bl.a. indeholde en gennemgang af 
kommunens nylige vedtagende budget.  
Bladet vil også komme til at indeholde en optakt til det kommende kommunevalg, 
og det arbejde der skal igangsættes med henblik her på. 
   

b. Formanden 
- HB refererede fra Region Hovedstadens repræsentantskabsmøde.  
Den politiske beretning 2019 blev rundelt. 
HB lagde særligt vægt på gymnasiestrukturen her på vestegnen hvor de 
fordelingsproblemer vi ser, over tid, kan betyde nedlæggelser, såfremt der ikke 
handles.  
Der er i dag en stor gruppe unge fra Vestegnen der søger til Region Sjællands 
gymnasier – primært Roskilde men også Greve. 
I Ishøj er det særligt STX der er under pres, hvorimod HTX fungerer. 
 
- Den socialdemokratiske medlemssituation er, på landsplan, i en negativ trend, 
hvilket selvfølgelig også kan aflæses på Region Hovedstadens medlemstal. 
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- Landspolitisk har det været en stor sejer, at ”Arnes” pension er kommet i hus. 
 

c. Kassereren  
- Medlemstallet i Ishøj er d.d. 400 med stemmeret, 40 uden, heraf 35 restanter og 
5 med intromedlemskab, 11 DSU’er. 
I forlængelse af den meget store medlemstilgang, er der desværre opstået en 
uregelmæssighed ved tilmeldingen, som ikke ser så godt ud.  
Der er taget hånd om problemet og alt tyder på det bliver løst på en ordentlig 
måde. 
 
- I vores vedtægter er der ikke præciseret nogen aldersgrænse for afstemninger 
internt i foreningen, hvilket i yderste konsekvens giver selv små børn stemmeret til 
valget af spidskandidat m.m. 
Som det er nu, kan det ikke ændres, men der er en generel holdning til, at vores 
vedtægter trænger til et gennemsyn. 
 
- Der blev gjort opmærksom på, at vi ved konstitueringen skiftede næstformand, 
hvilket så betyder, at fuldmagtsforholdene i banken også skal bringes på plads. 
  

d. Byrådsgruppen 
OB orienterede:  
- Budgettet gik flot igennem. 
 
- Kommunen har købt Industriskellet 11 med henblik på den kommende klimapark 
og det planlagte klimabælte, som skal etableres fra ”Det gamle erhvervsområde” til 
fritidscentret.  
 
- Aktuelt er den kriminalitetsforebyggende indsats et fokusområde for kommunen. 
Desværre har vi på det seneste haft nogle negative incidenser, hvor borger fra 
kommunen har været involveret. Det skaber naturligvis en utryghed, og når det 
sammenholdes med den øgede hash handel og de grupper af unge, der samles 
rundt omkring, er der et arbejde der fremadrettet skal gøres. 
I den forlængelse blev flere ting vendt bl.a. gadeplansmedarbejderne og ønsket om, 
at der igen kommer en nærpolitistation til Ishøj. 
 

e. DSU 
- DSU holder valgmøde ifm. valg af spidskandidat d. 31. oktober kl. 10 på 
Vejlebroskolen. 
Alle er velkomne, men der vil være tilmelding. 
 
- Der var et generelt ønske om, at vi PR-mæssigt går fælles ud med både DSU’s og 
partiforeningens arrangement. 
 

f. Uddannelsesansvarlig 
- Den videre debat udskydes ind til videre. 
 
- SN oplyste at AOF, i lyset af corona, lider økonomisk. 
  

g. Kreds. 
- HB nævnte at han oplever, at kredsen ligger lidt i dvale for tiden, og at han er lidt 
usikker på grunden. – HB samler op 
 

4. Afvikling af valg af spidskandidat. 
- EN udpeget som afstemningsansvarlige med BHD som hjælper. 
- Information om socialdemokratiets urafstemningssystem dateret 19.12.19 blev efter 
mødet rundsendt pr. mail fra EA 
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- EA fremskaffer, via partikontoret, den afstemningsforklaring der vedhæftes 
afstemningsmailen til medlemmerne således, at vi sammen med øvrigt 
informationsmateriale vedr. valg af spidskandidat, også kan fremsende en vejledning 
til selve valghandlingen.   
- Følgende blev besluttet vedr. de medlemmer der ikke kan eller ønsker at afgive deres 
stemme digitalt. 
Jævnfør ovennævnte information vedr. urafstemningssystemet, vil koderne for disse 
medlemmer blive udsendt fra partikontoret pr. brev. 
Medlemmerne kan, ved personligt fremmøde, lørdagene d. 7. og 14. november kl. 10-
12, begge dage, afgive deres stemme i lokalerne Jægerbuen 2B. De valgansvarlige vil 
være tilstede for hjælp og vejledning. 
Såfremt et medlem ikke kan møde op, kan der efter særlig aftale med de 
valgansvarlige arrangeres afstemning i hjemmet.  
De valgansvarlige aftaler hvordan en afstemning i hjemmet skal foregå. 
 
- Sidste frist for opstilling som spidskandidat er på mandag d. 19. kl. 12.00. De 
anmeldte kandidater skal herefter, så hurtigt som muligt fremsende sin præsentation 
(max 1½ side) til udsendelse sammen med materiale vedr. valgets afholdelse.  
 
- Tirsdag d. 27. oktober kl. 18.30 vil der i Kulturiums store sal blive afholdt debatmøde 
for medlemmer. 
Mødet fastsættes til 2 timer og dørene lukkes inden start. 
Kandidaterne får indledende 10 min. til eget oplæg. Den efterfølgende debat vil ikke 
blive tematiseret. 
Dirigent: Pia Gjellerup. 
Mikrofonholdere: EN og TGJ. Mikrofonerne må ikke overlades til spørgerne for at 
forhindre flest mulige smitte-kontakt punkter. 
 
- Debatten vil ikke blive optaget eller streamet. 
 
- Da det er et arrangement kun for medlemmer, skal deltagerne møde så betids, at vi 
kan nå at kontrollerer hver enkel inden mødets start. 
 
- På grund af de særlige regler der er ift. Corona-situationen, vil der ikke blive afholdt 
en pause under mødet.  
Derfor blev det også besluttet, at partiforeningen, inden mødets start, udlevere en 
flaske vand til mødedeltagerne. 
Der skal ligeledes, i indkaldelsen, gøres opmærksom på, at såfremt man i Kulturium 
bevæger sig ind i café-området, skal der bæres mundbind.  
Ved adgang gennem foyeren er dette ikke et krav.    
 

5. Hjemmeside  
- MM og TGJ har sat gang i arbejdet med, at flytte og definere en ny hjemmeside for 
partiet.  
 

6. Punkt til drøftelse 
 
Forretningsorden. 
- Punktet udskydes til senere møde.  
Der blev rundsendt et forslag til senere drøftelse - udsendes digitalt senere. 
 
- Bestyrelseskonference planlægges til d. 9. januar 2021 - tid og sted kommer senere. 
 

7. Kommende aktiviteter.  
- Status; det er muligt at genoptage centermøderne. Første møde forventes afholdt i 
slutningen af november.   
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8. Emner til Nyhedsbrevet. 
 

9. Eventuelt 
- AB sørger for at indsamle nøgler m.m. fra afgående bestyrelsesmedlemmer og for, at 
nye får adgang til partilokalerne Jægerbuen 2B 
 
Kommende bestyrelsesmøder: 
Mandag d. 19. oktober og onsdag d. 25. november, begge møder kl. 18.30 og afholdes 
Jægerbuen 2B 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Steen Skovhus 
Sekretær. 
 


