
SOCIALDEMOKRATIET I ISHøJ
REFERAT AF DEN ORGANISATORISKE GENERALFORSAMLING

sØNDAG 6. SEpTEMBER 2o2o - FESTSALEN STRANDGÅRDEN 19 c, vEJLEÅpnRxeru.
Generalforsamlingen startede kl. 10:00 og sluttede kl. 18:00.

Formand Henning Bjerre bød velkommen. Vi skulle have holdt Generalforsamlingen 21. marts 2020, men
på grund af Corona var Generalforsamlingen flyttet til nu.

Vi er blevet en stor forening med over 300 medlemmer, og det har svært at finde et egnet lokale til
Generalforsamlingen, hvor afstandskrav mv. kunne overholdes. Derfor glad for, at vi kunne være her i disse
fine rammer, hvor der var mulighed for at være op lil220 deltagere. Også vigtigt for demokratiet og den
demokratiske proces, at vi kunne afholde mødet i dag, så det ikke udskydes længere.

En specielvelkommen til alle de nye medlemmer, hvoraf en del er mødt op i dag.

Der var 134 stemmeberettigede til stede - dette tal ændrede sig - i løbet af Generalforsamlingen, da der
var flere der gik i løbet af eftermiddagen. Formanden rundede af med pointerer, al2021bliver et vigtigt år
for foreningen, herunder afholdelse af kommunevalget.

Ad dagsorden.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen havde indstillet Finn Stubtoft - han blev valgt.

2.Yalg af referenter.
Bestyrelsen havde indstillet Birgit_Nielsen og Kjeld Hildebrandt Hansen - begge blev valgt.

3. Valg af 5 stemmetællere.
Svend Nordbo, Bjarne Børgesen, Thomas Hjort, Alllan Pøhl og Majbrit Nielsen - alle blev valgt.

4. Vedtagelse af forretningsorden.
Der var indsendt ændringsforslag til forretningsordenen, nummer 1 - 2 - 3 - 4.
Flere begrundede indledningsvis de indsendte forslag med, at de havde haft en dårlig oplevelse på den
sidste ekstraordinære Generalforsamling, 19. juni 2019, hvor dirigenten Finn Stubtoft havde været for
streng.

Forslaq 4: Om valg af 2 dirigenter, begrundede Murat Kutuk sit forslag, og bad om en afstemning.
For stemte 63 - imod 64 i alt 127 stemmer - forslaget faldt.
Beslutningen blev, at mødet ledes af en dirigent.

Forslaq 1: Om at udvide taletiden, stillet af Ercan Yapici.
Formanden anbefalede, at Erkan trak sit forslag, da bestyrelsen indstillede, at taletiden blev 3 minutter
første gang og 2 minutter anden gang. Erkan fastholdt sig forslag.

Der var forskellige indlæg for og imod - flere indlæg henviste til dirigentens tidligere ledelse af
generalforsamlingen. Dirigenten tilkendegav at han efter, at når de 4 forslag tilforretningsordenen
var behandlet, ville tage stilling til om han kunne fortsætte som dirigent. Da han fornemmede, at der var
manglende tillid til ham fra en del af generalforsamlingen.
For stemte 47 -imod 75 i alt 122 stemmer - forslaget faldt

Forslaq 2: Skriftlig afstemning, i alle afstemninger, hvis bare 1 beder om det. Stillet af Milishia Moradi.

Der var tilkendegivelser der både var for og imod, flere var bange for, at generalforsamlingen kunne trække
Iangt ud. Andre mente, at man bør kunne stå ved det, man stemmer.
For stemte 64 - imod 64 i alt 128 stemmer - forslaget faldt.



Forslaq 3. A: Når man beder om ordet til forretningsordenen - er det almindelig foreningsskik, at man gives
ordet.

Forslaq 3. B: Hvis der under generalforsamlingen bliver stillet mistillid til dirigenten og der er flertal for dette,
fratræder denne, og generalforsamlingen vælger en ny dirigent. Dette er også almindeligt foreningskik.

Forslagene stillet af Petter Madsen Kirkegaard, og blev trukket tilbage.

Dirigenten bad om en kort pause, så han kunne drø'fle med bestyrelsen om gennemførelse af
generalforsamlingen. Dirigenten meddelte at han afgik, da han ikke mente der var tillid nok til ham.

Bestyrelsen anbefalede herefter Bjarne Kaspersen som ny dirigent. Bjarne er kredsformand i Rødovre og
er vores hovedbestyrelsesmedlem.

Bjarne blev valgt. Bjarne takkede for valget og han ville gøre sit bedste, da han jo ikke var helt inde i de
mange forslag der var fremsendt. Stort bifald som han takkede for.

5. Godkendelse af dagsordenen til generalforsamlingen.
Dagsorden blev godkendt.

6. Formandens beretning ved Henning Bjerre.

. Vi er nu i regering og vores folketingsmedlem har fået en svær ministerpost, men som han
løser rigtigt godt

. Vi har fået vedtaget en udligningsordning - efter at det har været drøtlel i mange år - så det
er godt gået

. Vigtigt at vi fastholder uddannelsessteder på Vestegnen - afstand betyder meget

. Vi er steget tra250 til 302 medlemmer siden sidste år

. Stor tak til alle der har bidraget i valgkampen

. Vi håber at kunne fortsætte vores medlemsmøder når det er muligt af hensyn til Corona
o Godt at der er dannet 2 grupper, 1 for det sociale område og 1 for teknik
o Håber på at vi finder et godt hold til kommunevalget i 2021
. 31. oktober 2020 holder vi den politiske generalforsamling
. Henviser til mit indlæg i bladet om gruppens samarbejde
. Valg af spidskandidat, håber at der herefter bliver mere ro og samarbejde
. Alle debatter skalforegå i en god tone.

Herefter åbnede man op til spørgsmål til beretningen:

. Ole orienterede om, at det kommende budgettor 2021- så godt ud. Nu går forhandlingerne i

gang med de andre partier m.h.p. et budgetforlig. Desværre er vores arbejdsløshed lshøj
steget fra 5 til 10% p.g.a. Corona.

. Kjeld og Birgit begrundede hvorfor de ikke kunne godkende beretningen. Samarbejdet i

bestyrelsen var dårligt. 3 bestyrelsesmedlemmer havde forladt bestyrelsen og de var delvis
holdt udenfor at lave nogle opgaver, således, at formanden kun samarbejder tæt sammen
med 2 i bestyrelsen.

. Flere opfordrede til, at i stedet for at finde fejl på hinanden i både gruppen og bestyrelsen, at
man skulle samarbejde til gavn for: partiet. Vi står overfor et kommunevalg2O2l som vi
gerne skulle komme godt igennem.

. Tillid og værdighed er vigtigt, selvom der er igennem 2 år har og er problemer både i

gruppen og i bestyrelsen. Dog har vi formået at lave gode medlemsarrangementer og
desuden har DSU lavet et godt arbejde.

o Der er nedsat 2 arbejdsgrupper - 1 for socialområdet og 1 for miljø- og teknik.
o En mente, at bestyrelsen selv havde skabt problemer for sig selv, da de valgte Kjeld som

næstformand.
. Flere mente, at det kunne være godt med et generationsskifte, nye øjne - nye koste!

Efterlyste en enighed i bestyrelsen.
. Mange indlæg om, at de mente at det var en dårlig måde at gruppen havde skiftet deres

gruppeformand ud.
. Johnna antørle, at når man under et møde, går ud til offentligheden, så skaber det

problemer. Mener at uenigheden skulle holdes indenfor partiet. Alle skalvære loyale. Det er
ikke rart at være til stede til bestyrelsesmøderne - der er en dårlig stemning.



. DSU var meget kede af, at de ikke var nævnt i beretningen - mente at DSU gjorde et godt
arbejde. Bekræftede at der var en dårlig stemning i bestyrelsen.

. Flere opfordrede til, at de interne problemer blev løst, mente at der skal en mæglingsproces i

gang med hjælp fra Partikontoret.
. Flere bemærkede at det var tydeligt at salen var delt i 2 grupper.
o Det der bl.a. havde startet problemerne, var at Ole var gået ud i pressen og meddelt at han

var kandidat til borgmesterposten - uden at det var blevet drøftet i bestyrelsen.
. Flere i gruppen og bestyrelsen har ikke tillid til hinanden - det er ikke godt.
. Vi skal være meget mere opmærksomme på de unge og de etniske grupper.
o Bil-sagen er ikke en god sag for os.
. Mange takkede for god information fra bestyrelsen i form af Nyhedsbrev, Facebook og

medlemsblad.

Svar fra formanden:

o Splittelsen i gruppen kan man ikke tie ihjel. Jeg står ved mine ord. Medlemmerne skal kende
sandheden.

. Der skal tilstræbes en god stemning og ikke det modsatte.

. Beklager at han ikke havde DSU i sin beretning, han er enig i, at de gør det rigtigt godt.
. . Der har været stor kritik af samarbejdet, vil arbejde ior al gøre det bedre. Men mener at det

meste var lavet i enighed.

For beretningen stemte 68 - imod stemte 55 - i alt stemte 123. Beretningen godkendt.

7. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Eva Amdisen fremlagde og gennemgik regnskabet

Der blev spurgt til de 25.000 kr. Som var overtørt fra Valgfonden til partiets kasse. Således at budgettet gik
op. Der blev spurgt til, om man kunne få større indblik i Valgfonden.

Betina Demir, som er revisor, roste Eva for at være god til at belyse når der blev stillet nogle spørgsmå|.
Eva tog ovennævnte til efterretning, og herefter blev regnskabet godkendt.

8. Godkendelse af budget 2020.
Budget 2020 blev godkendt.

9. Fastsættelse af kontingenl 2020.
Kontingent tor 2020 godkendt. Foreningen tølger partiets takster således; fuldtidsbetalende kr. 483,00 årligt
og kr. 242,00 halvårligt. Nedsat kontingent kr. 221,00 årligt og kr. 1 1 1,OO halvårligt.

10. Godkendelse af forslag til opstillings- og afstemningsregler + procedure og tidsplan for
kommunevalget 16. november 2O21.

Forslag fra Annelise Madsen om, at punktet udsættes til generalforsamlingen 31. oktober 2020.
For stemte 57 - imod 57 i alt stemte 114. stemmelighed og forslaget faldt.

Forslaq 7: Forslag fra Heidi Stark om valg af spidskandidat ijanuar 2021.
For stemte 53 - imod stemte 61 i alt stemte 114. Forslaget faldt.

Forslaq 3: Forslag fra Annelise Madsen om valg af spidskandidat i november 2020.
For stemte 60 - imod stemte 54 i alt stemte 1 14. Forslaget blev vedtaget. Så der skal laves en ny tidsplan
for valg af spidskandidat.

Forslaq 8: Forslaget trukket.

Forslaq 9: Forslag fra Johnna Stark om at afstemningen til spidskandidat alene som brevafstemning med
tilknyttet revisor.
For stemte 50 - imod 55 i alt stemte 105. Forslaget faldt.



Forslaq 10: Forslag fra Betina Demir. Ønskede sideordnet opstilling i stedet for listeopstilling til
kommunalvalget.
For stemte 45 - imod 57 i all stemte 102. Forslaget faldt.

Forslaq 11: Forslag fra Steen Skovhus. Rækkefølgen af punkterne på dagsordenen til generalforsamlingen
ønskes ændret. Dette var blevet behandlet af bestyrelsen, og forslag 11 blev fuldt.

Forslaq 12: Forslag lraBayram Yuksel. Afstemningsansvarlige må ikke være ifamilie med de opstillede
kandidater. Forslaget vedtaget.
Bestyrelsen indstillede, at det var kandidatudvalget som var afstemningsansvarlige dette udvalg bliver
nedsat og valgt på generalforsamlingen 31. oktober 2020.

11. lndkomne forslag.
Forslaq 5: Forslag fra Birgit Nielsen. Ændring af foreningsvedtægten, med den tilføjelse at referater fra
bestyrelsesmøder udsendes til alle + kommer på hjemmesiden. Forslaget vedtaget.

12. Valg.

a. Kasserer lor 2 år - Eva Amdisen ønsker genvalg.
Henning anbefalede Eva. Kjeld ved generalforsamlingen i juni 2019 var aftalen, at Eva skulle sidde til den
ordinære generalforsamling og så ville bestyrelsen indstille Betina, som blev valgt som revisor.
For Eva stemte 54 og Betina fik 53 stemmer i alt stemte 107.
Eva blev hermed valgt.

b. Fire bestyrelsesmedlemmer tor 2 år.
Der var følgende 10 der opstillede:
Emil Nissen
Michael Krøll Eriksen
Thomas Guldager Jensen
Steen Skovhus
Heidi Stark
Åse Bagger
Heidi Jensen
Betina Havmand Demir
Murat Kutuk
Jørn Højmark Rasmussen

Følqende 4 blev valqt
Steen Skovhus 56 stemmer
Emil Nissen 55 stemmer
Betina Havmand Demir 51 stemmer
Thomas Guldager Jensen 50 stemmer

c. 2 suppleanter vælges ti! bestyrelsen- vælges for 1 år.
Der var følgende 7 der opstillede:
Martin Juhl
HeidiJensen
Jørn Højmark Rasmussen
MikkelWeng Nissen
Ase Bagger
Michael Krøll Eriksen
Milishia Moradi

Følgende 2 blev valqt:
Milishia Moradi40 stemmer (1 suppleant)
Jørn Højmark Rasmussen 36 stemmer (2 suppleant)



d. 2 revisorer vælges for 1 år.
Der var følgende 3 opstillede:
Poul Erik Næs
Hans Sundebo
Mette Grentoft

Følqende 2 blev valqt:
Poul Erik Næs 58 stemmer
Mette Grentoft 48 stemmer

e. 2 revisorsuppleanter vælges for 1 år.
lvan Bak og Hans Sundebo blev valgt.

f. Valg af fanebærer for 1 år.
Michael Krøll Eriksen blev valgt.

g.- Valg af 2 suppleanter for fanebærer, vælges for 1 år.
Valgt blev Svend Nordbo og Petter Madsen-Kirkegaard.

h. Valg af 7 delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde.
Der var følgende 11 opstillede:
Annelise Madsen
Emil Nissen
Jørn Højmark Rasmussen
Kjeld Hildebrandt Hansen
Petter Madsen-Ki rkegaard
MikkelWeng Nielsen
Eva Amdisen
Steen Skovhus
Betina Demir
Anita Boulier
Melishia Moradi

Følqende 7 blev valot:
MikkelWeng Nielsen 62 stemmer
Melishia Moradi 49 stemmer
Emil Nissen 46 stemmer
Kjeld Hildebrandt Hansen 43 stemmer
Eva Amdisen 42 stemmer
JørnHøjmark Rasmussen 41 stemmer
Petter Madsen-Kirkegaard 40 stemmer.

i. Valg af 3 suppleanter til kredsrepræsentantskabsmøde.
Merete Amdisen valgt
Steen Skovhus valgt
Thomas Guldager Jensen valgt

j. Valg af 3 delegerede ti! regionsrepræsentantskabet.
Der var følgende 6 opstillede:
Kjeld Hildebrandt Hansen
Betina Demir
Steen Skovhus
Merete Amdisen
Henning Bjerre
Anita Boulier

Føloende 3 blev valot:
Anita Boulier 35 stemmer
Merete Amdisen 31 stemmer
Henning Bjerre 31 stemmer



k. Valg af 3 suppleanter til regionsrepræsentantskabet.

Følqende 3 blev valqt:
Annelise Madsen
MikkelWeng Nielsen
Kjeld Hildebrandt Hansen

l. Valg af tre kongresdelegerede for et år.
Forslaget om valg til kongresdelegerede blev udsat til behandling på generalforsamlingen 31. oktober
2020,

m. Valg af tre suppleanter for kongresdelegerede for et år.
Forslaget om valg af suppleanter for kongresdelegerede blev udsat til behandling på generalforsamlingen
31. oktober 2020.

n. Valg af 2 AOF - repræsentanter for et år.
Forslaget om valg at 2 AOF - repræsentanter blev udsat til behandling på generalforsamlingen 31. oktober
2020.

13. Eventuelt.

e En stor tak til Bjarne Kaspersen at han med så kort varsel påtog sig dirigentrollen.
. Henning takkede Birgit for det store arbejde hun har lagt i partiet i lshøj i over 30 år.

Dirigent Formand Sekretærer
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