
 
 

 
 
 

REFERAT FRA ORDINÆR BESTYRELSESMØDE  
ONSDAG D. 25.11.2020 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), Jørn Højmark (JH), Johnna Stark (JS), Betina Havmand Demir (BHD), 
Ebbe Rosenberg (ER), Thomas Guldager Jensen (TGJ) 
 
Afbud fra:  
Ole Bjørstorp (OB), Milishia Moradi (MM) 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
- Punkt 3 falder i sin nuværende form væk, men erstattes med en generel 
politisk og organisatorisk debat i lyset af den aktuelle situation oven på 
spidskandidatvalget. 
- godkendt. 
 

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

3. Den politiske og organisatoriske situation. 
- Der er en bred enighed i bestyrelsen om, at valgets klare afgørelse bør kunne 
bibringe et godt fundament, for det videre arbejde, med at samle såvel 
byrådsgruppe som bestyrelse. 
- Der blev fra alle sider udtrykt en vis ærgrelse, over de udmeldinger som er 
kommet fra borgmesteren efter afstemningen, men også en forståelse for hans 
skuffelse.  
- Der er en bred opfordring til, at man lige lader resultatet bundfælle sig inden 
der fortages skelsættende beslutninger. 
- Det blev fremhævet fra flere sider - også fra byrådsgruppen, at man ikke 
alene kan se de konflikter, der har skabt den nuværende situation, som nogle 
der er opstået i byrådsgruppen. Derfor er det af største vigtighed, at alle parter 
påtager sig ansvaret for, at samle og bygge bro så vi ikke går splittede ind i 
den kommende valgkamp – Det gælder byrådsgruppen – det gælder i høj grad 
også partiforeningens bestyrelse, da det er bestyrelsen der er 
omdrejningspunktet mellem vores medlemmer og byrådsgruppen. 
 
- Alle udtrykte enighed om hvor vigtig det kommende arbejde bliver, og det 
blev aftalt, at vi selvfølgelig vil være rådighed for hurtigt indkaldte 
ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvis situationen måtte kræve det. 



 
4. Orientering fra/om: 

 
a. Formanden 

- Håber at man snart får lukket minksagen på en ordenlig måde, så der 
landspolitisk igen kan komme ro på. 
- Lokalt skal vi arbejde fremadrettet bl.a. med flere aktiviteter, så vi kan 
fastholde de mange nye medlemmer.  
- Vi skal i gang med at tænke på den kommende kandidatliste. 
 

b. Kassereren  
- Forslag til kontingentsatser 2021 blev godkendt. EA giver besked til 
partikontoret. 
- Medlemmer over 65 skal også fremadrettet selv bede om at komme på 
nedsat kontingent, såfremt de måtte ønske det. 
- EA tjekker op på de fremtidige muligheder for halvårlig kontingentbetaling. 
- Rådighedsbeløb på driftskontoen er d.d. kr. 48.613,53 dertil kommer de 
afsatte valgmidler på kr. 340.327,47   
 

c. Byrådsgruppen  
- Der har på det seneste været en bedre dialog i gruppen, hvilket også gør, 
at arbejdet opleves at forgå i en bedre stemning.  
Medvirkende er bl.a. en fælles beslutning om, at det er OK at være uenig, 
men at en evt. uenighed skal være afklaret på det forudgående 
gruppemøde. 
- Byrådsgruppens politiske beretning er vedhæftet.  
 

d. DSU 
- DSU afholdt et godt debatmøde op til spidskandidatvalget.  
- Man håber fremadrettet at få lidt flere aktive DSU’er, men har også måtte 
erkende, at den eksisterende konflikt som findes i både byrådsgruppen og 
partiforeningen, forplanter sig ind i DSU’s arbejde. 
- DSU har i dag ca. 35 medlemmer heraf ca. 15 med bopæl i Ishøj.  
- DSU står overfor at igangsætte et arbejde med at udarbejdede et 
politiskprogram, så de aktivt kan indgå i det kommende politiske arbejde i 
kommunen. 
 

e. Uddannelsesansvarlig 
- Vi besluttede at tage punktet af dagsordenen.  
– Der opfordres i stedet til, at man fremadrettet arrangerer temaaftner 
henvendt til alle medlemmer, hvilket også vil kunne arrangeres som online-
møder. 
  

f. Kreds. 
- ikke noget nyt 
 

g. Medier - kommunikation 
Bladet: 



Der har været deadline på det kommende blad, som dog først ligger klar 
omkring 1. dec., da det selvfølgelig er vigtigt, at det afholdte 
spidskandidatvalg også for plads. 
- Kommende numre planlægges til februar, april, juni og et par stykker i 
efteråret (5-6 numre pr. år). 
- I forbindelse med det kommende valg, vil der selvfølgelig kunne være 
behov for ekstranumre. 
- ER efterlyste hjælp til arbejdet med bladet – ER kontakter SK som tilbød 
sig. 
  
Nyhedsbrev: 
Kommende dato for baggrundsgrupper sendes til JH senest søndag, så der 
kan udsendes nyhedsbrev.  
 
Facebook: 
- Det er vigtigt, at opslag fra partiet optræder professionelle, neutrale og 
afspejler den samlede bestyrelse. 
 - Det er nødvendigt at gennemse opsætningen af vores Facebook-side, da 
der tilsyneladende er divergerende opfattelse af, hvad man kan og hvad der 
vises i feedet. 
 
Hjemmeside:  
- Alle koder m.m. er nu overdraget til foreningen via TGJ, så vi fremadrettet 
kan drive hjemmesiden i eget regi.  
- TGJ og MM går i gang med at opbygge den nye side. 

 
5. Forretningsorden. 

- Med udgangspunkt i det udsendte forslag og med tilføjelse af en form for etisk 
kodeks for måden vi samtaler, og måden vi afvikler vores diskussioner i 
bestyrelsen på, fremlægger EA et udkastet til endelig vedtagelse på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

6. Evaluering af valg til spidskandidat 
- Der er en generel opfattelse om, at vores debat arrangement i centersalen var 
et godt arrangement. 
- Til trods for de mange problemerne med mailadresser, oplevede vi selve 
afstemningen som positiv. Specielt kombinationen med den digitale afstemning 
og muligheden for at møde op i foreningslokalet, samt hjemmeafstemning 
anses for at havde medvirket til den høje valgdeltagelse. 
- Der var en oplevelse af, at selve stemmemailen skabte lidt forvirring gennem 
den måde, de enkelte links var placeret. EN har givet er tilbagemelding til 
partikontoret. 
 

7. Punkt til drøftelse 
Partilokalet: 
- DSU undrede sig over nødvendigheden af, at skabene i partilokalet er blevet 
aflåst, uden en forudgående fælles beslutning. 
- Argumentet om at det skyldes et unødigt stort svind, oplever DSU er møntet 
på dem. 
- Det blev besluttet, at DSU får mulighed for at have et eget aflåst skab i 
partilokalet.  
Det betyder at der selvfølgelig skal gøres plads til det. 
- Det blev ligeledes stillet spørgsmål til hvor mange der har adgang til 
partilokalet, og hvor mange nøgler der er i omløb. – AB undersøger og samler 
op på spørgsmålet.   
 



Vedrørende bestyrelsesmødet d. 16. december. 
- Det blev besluttet at vi starter lidt tidligere end normalt, så vi efter mødet har 
mulighed for at afslutte året med en fælles ”jule” spisning. 
 

8. Kommende aktiviteter.  
Baggrundsmøderne 
- Der er, trods corona-restrektionerne, så småt ved at komme gang i 
baggrundsgrupper på de 5 udvalgsområder. 
 
Status på øvrige aktiviteter.   
 

9. Eventuelt  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Steen Skovhus 
Sekretær. 
 
 
 
Bilag 1/ Byrådets politiske beretning. 
 

 


