
 
 

 
 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG D. 19.10.2020 KL. 18:30 
Foreningshuset, Jægerbuen 2B 

 
 

Tilstede var:  

Henning Bjerre (HB), Emil Nissen (EN), Eva Amdisen (EA), Steen Skovhus (SK), Anita 
Boulier (AB), Kjeld Hildebrandt Hansen (KHH), Svend Nordbo (SN), Mikkel Weng 
Nielsen (MWN), Milishia Moradi (MM), Jørn Højmark (JH),  

Afbud fra: 

Ole Bjørstorp (OB), Johnna Stark (JS), Betina Havmand Demir (BHD), Ebbe Rosenberg 
(ER) 

Fraværende: 

Thomas Guldager Jensen (TGJ), 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt. 
 

2. Godkendelse af seneste referat 
- Referatet blev godkendt med følgende ændringer: 
 
- Under pnkt. 3a rettes næste blad udkommer - til næste blad har deadline d. 
10. nov. 
- Punkt 4, første afsnit: I henholdt til partikontoret kan der kun være en 
afstemningsansvarlig. EN er afstemningsansvarlig med BHD som hjælp. 
- Punkt 4, fjerde afsnit: Følgende linjer fjernes, da partikontoret har ændret 
procedure: Jævnfør ovennævnte information vedr. urafstemningssystemet, ….., 
kan distribuere disse koder til medlemmerne.  
 

3. Valg af spidskandidat. 
- Der er ikke indkommet andre kandidater en de tre kendte. 
 
- Kandidaterne afleverer 2 sider inkl. billede senest d. 29. okt. Kl. 12. som skal 
være uddelt til medlemmerne senest 1. nov. 
 
- EN gennemgik seneste ”Procedure: Socialdemokratiets urafstemningssystem” 
dateret 2.3.20. – fremsendt til bestyrelsen d.d. af EN 



Der er generel enighed om, at det fremsendte giver et godt overblik over det 
samlede forløb af urafstemningen.  
- Partikontoret har godkendt vores tidsplan. 
- Vi skal være obs. på hvilke medlemmer der har stemmeret, da der beviseligt 
kan være fejl i restancelisten.  
-Tvister i forbindelse med afstemningen afgøres i førstehånd af EN og BHD i 
fælleskab. Såfremt det skal vise sig nødvendigt, er det en samlet bestyrelse der 
afgøre tvisterne. 
- Alle henvendelser vedr. valget og valgets gennemførelse skal gå gennem EN, 
hvilket betyder, at vi andre selvfølgelig henviser til EN såfremt vi bliver spurgt 
herom.  
- Urafstemningen er bestyrelsens ansvar, hvorfor ingen går i pressen uden en 
bestyrelsesopbakning. 
- Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan med kort varsel indkaldes, såfremt der 
skulle opstå behov herfor. 
   
- Steen sætter bærbar PC til rådighed for afstemning på fremmødedagene d. 7. 
og 14. nov. 
 
- Debatmødet i Kulturiums store sal. 
- Invitation udsendes som nyhedsbrev og postes på FB 
- Dørene åbnes kl. 17.30. Vi tjekker ind ved 2 borde. Eva sørger for lister, så der 
kan indtjekkes ved flere, såfremt det skulle være nødvendigt. 
- Vand udleveres ved indtjekningen.  
- Inden mødets start trækker Pia Gjellerup lod bland kandidaterne om 
oplægsrækkefølgen. 
 
Følgende små rettelser til den udsendte tidsplan for valg af spidskandidat. 
- Under ansvarlige for de to lørdag d. 7 og 14. nov. Ændres teksten til Emil og 
Betina/bestyrelse. (repræsentant for kandidaterne … slettes) 
- Under aktivitet mandag d. 23. nov. fjernes: Evt. brevstemmer…..kl. 23.59.   
  

4. Eventuelt  
- Intet til punktet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Steen Skovhus 
Sekretær. 
 


