
 
 
 

Socialdemokratiet i Ishøj 
 
 

 

 

  Klumme september 2020 

 
Generalforsamlingen der var planlagt til den 21. marts 2020 blev ud-

skudt pga.  Coronakrisen. 
Efter langt tilløb blev der afholdt generalforsamling den 6. september 

2020. Der var mange forsøg på at få den udsat, men med flot støtte fra 

AAB afd. 55 kunne vi afholde en lovlig generalforsamling. At det var 

vigtigt at afholde denne generalforsamling, det viste deltagelsen af 
134 deltagere, en bekræftelse på ønsket om at deltage i demokratiet - 

dejligt at konstatere. 

 
Der var indkommet 11 forslag der skulle behandles. Mødet startede kl. 

10.15 og sluttede kl. 18.15 

Et udførligt referat vil komme i næste nummer af medlemsbladet. 
 

Den først valgte dirigent valgte at forlade mødet efter at en nøje plan-

lagt chikane lykkedes. Den valgte dirigent er kendt som dygtig og fair, 

men det var ikke nok for uromagerne, heldigvis var vi så heldige at 
vores Hovedbestyrelsesmedlem Bjarne Kaspersen Hansen var til stede 

og var villig til at påtage sig opgaven som han løste på en fin måde, 

tak til dirigenten. 
Salen var splittet i 2 fløje, en til tider uskøn debat gik i gang, tonen var 

ubehagelig.  

 

Der blev bl.a. vedtaget en tidsplan for afholdelse af valg af spidskandi-
dat – se tidsplanen på side 7 i bladet. 

 

Bestyrelsen afholdt konstituerende møde den 10. september. Mødet 
foregik i en rolig og objektiv tone. Nyvalgt til næstformand Emil Nis-

sen, som sekretær Steen Skovhus, medlemsansvarlig Anita Boulier. 

Tillykke til alle 3. 
 

Fra partidemokrati til kommunalbestyrelsen i Ishøj 

I disse uger skal der udarbejdes et budget for 2021. Med det netop af-

holdte fællesmøde mellem gruppen og bestyrelsen tyder meget på at 
der kan udarbejdes et ønskebudget. For første gang i mange år står der 

ikke kun på besparelser, men også udvidelser og tilpasninger. 

Jeg vil ønske alt vel i det videre forhandlingsforløb. 
 

På folketingsplan skal der udarbejdes og vedtages en finanslov, som 

mindretals regering skal der jo forhandles bredt for at få finansloven 
på plads. 

I skrivende stund har Coronaen ramt Storkøbenhavn, hvis vi alle pas-

ser på, må vi håbe, at vi undgår en forværring af krisen. 

 
Pas på jer selv og hinanden 

Henning Bjerre 

Formand for Socialdemokraterne i Ishøj 
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Budget 21 skal give grundlag for mere velfærd i Ishøj.
 

Den vigtige forhandling partierne imellem om 

næste års budget i Ishøj er gået i gang. Det er 

en spændende proces, som giver mulighed for 

flere midler til velfærd., et stort anlægspro-

gram, midler til grøn omstilling. og der bliver 

denne gang ingen sparerunde. 

Mange ting vil blive prioriteret blandt andet 

lavere takster i svømmehallen , flere pleje-

hjemspladser., ny sfo og skolehal på Vibe-

holmskolen, genopretning af cykelstier og 

fortsættelse af støjvoldsprojektet.  

Ishøj Byråd afholdt budgetseminar tidligere på 

året og udmeldingen fra Social- og Indenrigs-

ministeriet  viser et større tilskuds-/udlignings-

beløb til Ishøj kommune, end der blev udmeldt 

i forbindelse med aftalen om udligningsrefor-

men. Det skyldes hovedsageligt, at der som 

led i økonomiaftalen for 2021 er tilført mere 

end 10 mia. kr. til udligningssystemet som 

følge af, at ledigheden er steget kraftigt, og 

fortsat forventes at stige. 

Vi har en positiv ubalance i alle årene i perio-

den 2021 – 2024. Det betyder, at det ikke har 

været nødvendigt at udarbejde sparekatalog. 

Det burde være muligt at få enderne til at 

hænge sammen, som det ser ud lige nu. Over-

slagsårenes positive bundlinie er dog behæftet 

med en vis usikkerhed, og skal således tages 

med forbehold. Usikkerheden relaterer sig til 

indtægtssiden i budgettet, det vil sige skatter 

og tilskud og udligning, som formentlig er 

skønnet for højt i tilskudsmodellen fra Kom-

munernes Landsforening (KL). 

KL og regeringen har indgået en aftale, som 

blandt andet giver kommunerne et løft på ser-

vicerammen på 1,5 mia. kr. i forhold til ram-

men for 2020. For Ishøj betyder dette, at ser-

vicerammen løftes med ca. 6 mill. kr. i forhold 

til 2020. Kommunernes anlægsramme for 

2021 har også fået et løft, så den udgør 21, 6 

mia. kr. 

Det foreliggende budgetforslag for 2021 for  

Ishøj kommune er, som det plejer at være til-

fældet, udarbejdet på baggrund af budgetover-

slagsårene, som blev vedtaget i budget 2020,  

 

men fremskrevet til 

2021-prisniveau.  

Der er korrigeret for 

nye pris- og lønskøn – 

som er væsentligt la-

vere end forudsat i 

budget 2020, udvik-

lingen i befolknings-

sammensætningen., 

ny lovgivning og af-

ledte virkninger af by-

rådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen. 

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 

1306 mill. kr., hvilket er knap 7,0 mill. kr. 

mindre end den tekniske serviceramme som 

KL har beregnet for Ishøj. Bruttoanlægsudgif-

terne udgør 76,4 mill. kr. i 2021, hvilket er et 

relativt højt niveau. En af de største poster er 

afsat til en ny daginstitution. 

Budgettet er sendt til høring i de forskellige 

høringsberettigede organer – skolebestyrelser, 

seniorråd, handicapråd mv. og til information 

og drøftelse i MED udvalgene. De indkomne 

forslag sendes til byrådet, og indgår i de politi-

ske drøftelser. 

Det er en spændende og vigtig proces, der er i 

gang. Og selvom det giver flere penge til Is-

høj, så er det arbejdsløsheden der her er det 

vigtigste. Et stort problem for Ishøj, som skal 

løses, ellers skal mange penge sendes tilbage 

til staten. Ishøj skal have jobcentret tilbage fra-

Vallensbæk. Vi må selv gøre noget ved pro-

blemerne. hvis det økonomiske fundament er  i 

orden, vil mange projekter kunne gennemfø-

res. Ellers ikke. Jeg tror at byrådet er ansvar-

ligt, så et fint budget kan vedtages. Budget-

drøftelserne er i gang. Lad os fortsat udvikle 

Ishøj. 

 

 

 

 

Borgmester   

Ole Bjørstorp 
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Når jeg blir´ gammel... 
 

Vi kender alle Gnags-hittet fra 1989, hvor Peter AG oplister sine 

ønsker for alderdommen, ønsker som jeg tror vi alle kan nikke  

genkendende til. Fred, skønhed, fællesskab og kærlighed.  

 

Der er ikke ret mange forundt, at afslutte sit liv siddende på en 

bænk med udsigt til havet, mens de spiser æbler med lommekniv i 

solen. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal have visioner for  

vores plejehjem og for vores alderdom. 

 

Jeg blev dybt berørt af udsendelsen på TV2 med de skjulte optagel-

ser fra to plejehjem i Århus og Randers. Den behandling de ældre 

her blev udsat for, var udtryk for et utilgiveligt omsorgssvigt.  

Mennesker i kommunens varetægt blev behandlet uden respekt og 

værdighed, i situationer, hvor de var allermest sårbare. 

 

 

De mennesker, der bor på vores plejehjem i Is-

høj, har igennem et langt liv bidraget til Ishøjs 

vækst og udvikling. De har krav på vores re-

spekt og vores omsorg - ikke mindst nu, hvor 

deres liv nærmer sig sin afslutning. 

 

En værdig ældrepleje handler ikke kun om res-

sourcer og personalenormeringer. Det handler 

også om kulturen på arbejdspladsen, forståel-

sen for den vigtige opgave man som medar-

ejer har, og et respektfuldt samarbejde imel-

lem medarbejdere, pårørende og beboere. Og 

så handler det om ledelse. God ledelse har af-

gørende betydning for kulturen på en arbejds-

plads. God ledelse sikrer dygtige medarbej-

dere, hvis omdrejningspunkt i hverdagen er 

omsorg, værdighed og respekt. 

 

På vores plejecentre møder jeg engagerede og 

dygtige medarbejdere og ledere, og langt de 

fleste tilbagemeldinger jeg får om livet på 

Kærbo og Torsbo fra borgere og pårørende er 

positive. Men der er altid plads til forbedrin-

ger, og vi skal have modet til, at se vores egen 

praksis efter i sømmene.  

 

Derfor har social og sundhedsudvalget beslut-

tet, at få gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg 

fra et eksternt firma, som har speciale i at 

gennemføre tilsyn på bl.a. plejehjem. Hoved-

formålet med tilsynet er, at afdække om kvali-

teten af den service, som borgerne modtager, 

er i overensstemmelse med gældende lovgiv-

ning og Ishøj Kommunes kvalitetsstandard. 

Social og sundhedsudvalget er optaget af, at 

der i dagligdagen udføres forsvarligt et fagligt 

arbejde i forhold til borgerne. 

 

Tilsynet skal også bidrage til at identificere 

styrker og potentielle udviklingsområder i for-

hold til løsningen af opgaverne, som er man-

geartet og i konstant udvikling. Ledelse, perso-

nale, pårørende, beboere og politikere skal i 

samspil have mulighed for at udvikle kvalite-

ten, så vi sammen kan skabe endnu bedre ram-

mer for dagligdagen på vores plejehjem med 

udgangspunkt i værdighed og respekt. 

 

Vi skal insistere på, at hændelser som dem, der 

udspillede sig i de skjulte optagelser på TV2, 

ikke vil finde sted på noget plejehjem i Dan-

mark - mindst af alt i Ishøj. 

 

Alle har ret til en værdig alderdom. 

 

Merete Amdisen 

Formand for social og sundhedsudvalget 
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Kære kammerater 
 

 

Det blev ikke det år vi havde set frem til på nogen måde! Såle-

des heller ikke på den grønne dagsorden, hvor vi havde 

“Klimaår“ som overskrift. Vi har så valgt at det må kunne 

strækkes videre over 2021 også - og ja, det er vel den dagsor-

den vi aldrig bliver færdig med - som vi skal vænne os til at 

tænke med ind i alt hvad vi foretager os - ind i alle vores valg 

fremover. 

Men der er alligevel sket noget. Der har været tid til at tænke 

større tanker - stoppe op og overveje hvad der egentlig er det 

vigtige - og her Landede jeg på det tætteste - at få kigget mine 

nærmeste i øjnene, specielt savnet af det da der blev holdt mest 

afstand - og på det største: at vi NU TAGER KLIMA OG 

MILJØ ALVORLIGT! 

 

Vi må være modige og satse på fossilfri trans-

port så hurtigt som muligt. Som repræsentant 

for Ishøj i MOVIA, er jeg begejstret for de 

fremsynede planer og har foreslået følgende: 

 

“Ishøj station er et knudepunkt i de kommende 

trafikplaner ifølge Movia. Der er pt. S-tog og 

busser, men fra 2025 er der også Letbane en-

destation, samt, som netop beskrevet i mobili-

tetsplanen, endestation for en BRT linie, altså 

en stor elbaseret busløsning, som skal have 

eget tracé ligesom letbanen skal.  

Dette giver nogle arealmæssige udfordringer, 

da det vil tage den plads der idag benyttes til 

p-pladser. Ligesom i Slagelse og Aalborg kan 

vi være et oplagt sted for et pilotprojekt, der 

opsamler passagererne fra de tætbefolkede 

områder omkring stationen, og har el-minibus-

ser kørende i rimelig ofte nok drift, til at være 

et ægte alternativ til familiernes bil nummer 

to. De fleste indbyggere, skoler og aktiviteter 

kan nås indenfor et par km fra stationen.  

Alle bløde trafikanter er i et stisystem med 

tunneller under og over vejene, Der er ikke 

fortove og cykler og fodgængerovergange ret 

mange steder i bymidten, hvilket letter anlægs-

udgifterne, og mindsker faren ved evt. “fører-

løse“ minibusser på sigt. Det er oplagt, at vi 

kan tilbyde samarbejde i forsøg med el-mini-

busser i de tætbefolkede områder for alminde-

lig opsamling til stationsområdet og tilbage 

igen, samt til erhvervsområdet fra stationen og 

tilbage igen. Vi bakker op om tankerne i mobi-

litetsplanen, og vil gerne finde den smarte 

måde i samarbejde med Movia til løsning af 

arealproblemet.” 

 

Altsammen i tråd med GRØN omstilling af 

trafik: 

✓ Mindre Luftforurening 

✓ Mindre Støj  

✓ Mindre trængsel generelt og specielt i 

bymidten 

✓ Brug for færre P-pladser, så der er 

plads til dem der virkelig har behov 

✓ Flere brugere i offentlig transport, så 

den bliver billigere at drifte 

✓ Plus alle de deraf afledte virkninger på 

vores helbred :-) 

Jeg har også forelagt det i Grønt Forum(nu 

Grønt Råd) i februar, og der var god opbak-

ning. Jeg vil rigtig gerne have alle med på 

ideen og udviklingen af den - for så tror jeg vi 

kan gøre det! Følg evt. med på min Facebook-

side “Annelise Madsen”, der vil jeg lægge 

links op til Movias mobilitetsplan m.m., og hå-

ber at rigtig mange vil være med i debatten på 

Facebook indtil vi kan mødes “rigtigt” :-)  

 

Kammeratlig hilsen Annelise Madsen  

Byrådsmedlem 
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Tanker over Corona/Covid19 
 

Det er tydeligt for de fleste af os, at Covid19 

slet ikke er overstået, men derimod skyder op 

igen hvor som helst. 

Jeg har derfor gjort mig nogle tanker om, 

hvordan vi kan handle fremadrettet, så især 

vores borgere på plejehjem og de borgere, som 

modtager hjemmehjælp kan beskyttes bedst 

muligt, og samtidig få en værdig tilværelse. 

Jeg vil foreslå, at alle tilknyttet plejehjem (an-

satte, vikarer, rengøringspersonale m.m.) bli-

ver testet hver 14. dag. Håndværkere, udefra 

kommende personale, ansatte i kommunen – 

alle skal medbringe en attest med negativt re-

sultat, udført indenfor 14 dage. 

Det samme bør gælde for besøgende og pårø-

rende. 

Det er gennemgående, at det er personalet, der 

smitter beboerne.  

 

Yderligere vil jeg foreslå, at der tænkes på, 

hvordan personer på plejehjem kan modtage 

besøg af pårørende indendørs; eventuelt ind-

rette et enkelt rum, kun med stole og et bord, 

hvor der let kan sprittes af. Eventuelt kan der 

stilles krav om at bestille tid, så forberedelser 

kan gøres.  

 

Det er ved at være efterår, og udendørsbesøg 

kan blive svært. Vi ønsker vel heller ikke, at 

beboerne får lungebetændelse.  

Naturligvis skal der være mulighed for besøg 

ved akut opståede situationer, eventuelt ved at 

iføre pårørende visir og lignende. 

Jeg synes, at det er vigtigt, at vi forbereder os 

på, at det her ikke bare går over, og at bebo-

erne ikke bliver isoleret. 

For borgere der modtager hjemmehjælp, fore-

slår jeg, at alt personale også testes hver 14. 

dag og skal kunne fremvise negativ test på for-

langende.  

Det er vigtigt at alt plejepersonale har nødven-

dige værnemidler, så som rigeligt antal mund-

bind, som kan benyttes, og som så ikke gen-

bruges fra borger til borger. Håndsprit og visir 

forslås også medbragt. 

 

Jeg har indtryk af, at vores ældre borgere er 

blevet umyndiggjort – ingen af os har kunnet 

forudse denne situation, og det er klart, at man 

må gøre en hurtig og effektiv indsats, når den 

slags sker, men det er på tide, at vi arbejder på 

at gøre det bedre.  

Beboere på plejehjem, 

er ikke anbragte – men 

betaler en ikke ringe 

husleje, for derefter at 

få frataget deres ret-

tigheder. 

En borger/pårørende 

gruppe bør nedsættes 

for at arbejde videre 

med at tilgodese disse 

mennesker.  

 

Stor hilsen 

Anita Boulier 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrundsgruppen for Social- og Sundhed begynder igen.  
 
Mandag den 7. september 2020 kl. 19  

Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19  

Torsdag den 5. november 2020 kl. 19  

Torsdag den 7. januar 2020 kl. 19 
Som altid holdes arrangementet på adressen: Foreningshuset Jægerbuen 2 B. 

 

På grund af Covid19 er tilmelding nødvendig. Venligst tilmeld dig hos Merete Amdisen, mem@ishoj.dk eller 
på Facebook i opslaget. 
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Opråb til byrådsgruppen! 
 

Generalforsamlingen er den ene gang om året, 

hvor vi medlemmer har mulighed for at 

komme til orde og give vores mening til 

kende. Vi var lidt over 1/3 af medlemmerne, 

der søndag den 6. september var til generalfor-

samling i vores fælles parti. 

 

Vores oplevelse var, at en mindre gruppe af 

byrådsmedlemmer var ret ligeglade med at 

høre vores - altså medlemmernes - meninger. 

De var først og fremmest optaget af at høre sig 

selv. 

 

Takket være en lang række af ligegyldige æn-

dringsforslag til forretningsordnen - blandt an-

det stillet af byrådsmedlemmer, så gik der over 

1 1/2 time med at debattere procedure og for-

retningsorden. Man kan med rette spørge sig 

selv om, med hvilket formål. Mistilliden til be-

styrelsen drev ned af væggene i salen, og en 

dygtig dirigent følte sig nødsaget til at ned-

lægge sit hverv.  

 

I skulle skamme jer! 

 

Og forestillingen fortsatte og fortsatte. Det ene 

byrådsmedlem efter det andet gik på talersto-

len for at kritisere arbejdet i en bestyrelse, som 

de ikke selv sidder i, og for at kritisere hinan-

den - eller i hvert fald enkelte byrådskollegaer 

- og hele forestillingen sluttede af med en af-

stemning, hvor flere byrådsmedlemmer stemte 

imod formandens beretning, som dog blev 

vedtaget af forsamlingen. Formålet med alt 

dette, var i hvert fald ikke at samle partiet! 

 

 

Generalforsamlingen bør være medlemmernes 

mulighed for at komme til orde, ikke en skue-

plads for en forsmået og dysfunktionel byråds-

gruppe uden reel ledelse eller samling. Det var 

dybt desillusionerende at være vidne til. Det 

var uanstændigt over for medlemsskaren og 

uværdigt for vores parti. 

 

Vores opfordring er - tag et team-spirit kursus 

hos B.S. Christiansen , lås jer inde i et rum til I 

er blevet enige. Gør hvad I vil! Men lad være 

med at misbruge den tillid, vi medlemmer vi-

ste jer, da vi stillede jer op for vores parti. 

 

Medlemskredsen ønsker en samlet byråds-

gruppe, vi ønsker en bestyrelse, der samarbej-

der - vi ønsker et stærkt Socialdemokrati, der 

vinder valget i 2021. 

 

Så kære byrådsgruppe - tag jer sammen!  

 

 

 

 

Underskrevet:  

 

 

Allan Phøl, Henriette Ritz Kylmann, Thomas 

Hjort Rasmussen, Karina Kronborg Hansen, 

Jakob Tietge, Henriette Flint Madsen, Martin 

Juul Christensen og Maj-Britt Stokholm - med-

lemmer af Socialdemokratiet Ishøj. 
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Tidsplan for valg af spidskandidat 
 
 

Dato Aktivitet Sted Ansvarlig  

Mandag den 19. oktober Sidste frist for indbetaling 
af skyldigt kontingent for at 
være stemmeberettiget 
ved urafstemningen. 

 Kassereren og  
partikontoret 

Mandag den 19. oktober kl. 
12.00 

Sidste frist for at opstille 
spidskandidat 

Mail til formanden  

Onsdag den 21. oktober Debatmøde mellem kandi-
daterne 

 Bestyrelsen 

? Evt andet debatmøde  mel-
lem kandidaterne i tilfælde 
af, at det bliver nødvendigt 
grundet forsamlingsforbud-
det.  

 Bestyrelsen  

Mandag den 2.  
november 

Afstemningen iværksættes  Partikontoret 

Lørdag den 7. november kl. 
10-12 

Vejledning i stemmeafgi-
velse 

Partilokalerne  Bestyrelsen / 
En repræsentant fra hver 
kandidat er observatør 

Lørdag den 14. november kl 
10-12 

Vejledning i stemmeafgi-
velse 

Partilokalerne  Bestyrelsen /  
En repræsentant fra hver 
kandidat er observatør 

Mandag den 23.  
november  

Afstemningen afsluttes on-
line. 
Evt Brevstemmer skal 
være modtaget kl 23.59 

 Partikontoret 

Tirsdag den 24.  
november  

Brevstemmer optælles og 
sammenlægges med onli-
neafstemningen 

 Partikontoret / bestyrelsen 

 Resultatet offentliggøres Pressemeddelelse 
og besked til kandi-
daterne 

Formanden / bestyrelsen 
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BESTYRELSEN I ISHØJ PARTIFORENING - 2020/2021 
Formand 

 

Henning Bjerre 

Bødkerpladsen 11 

2635 Ishøj 

 

Telefon  

22 25 57 50 

E-mail 

bjerrehenning@gmail.com 

Næstfomand Emil Nissen 

Gildbrovej 31,1.th 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

27 27 48 89 

 

emn@vallensbaek.dk 

Kasserer Eva Amdisen 

Ørnekærs Vænge 28 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

51 32 70 99 

 

Amdisen.eva@gmail.com 

Sekretær 

 

Steen Skovhus 

Ishøj Østergade 30, 8.2 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

30 56 43 64 

 

Skovhus@ishoejby.dk 

Medlemsansvarlig Anita Boulier 

Ågården 46, 1,tv. 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

31 22 57 31 

 

hedeland@post.tele.dk 

Bestyrelsesmed-

lemmer: 

Sven Nordbo  

Vejlebrovej 6-O 

2635 Ishøj 

 

Telefon  

22 10 72 98 

 

sno@cowi.dk 

 Kjeld Hildebrandt Hansen 

Tranegilde Strandvej 65 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

32 66 57 41 

 

Kjeldhhansen@gmail.com 

 Thomas Guldager 

Pilegårds Vænge 193 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

20 62 42 69 

 

mail@thomasguldagder.dk 

 Betina Havmand Demir 

Vildsbaneparken 30 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

61 27 57 79 

 

bhavmand@hotmail.dk 

Suppleant 1. Milisha Moradi 

Vejlebrovej 122, 4.th 

2635 Ishøj 

 

Telefon  

52 66 62 03 

 

milishamoradi@outlook.dk 

Suppleant 2. Jørn Højmark 

Søvangen 33 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

40 38 19 94 

 

Jorn.hojmark.pol.dk 

DSU  Mikkel Weng Nielsen 

Østergården 55, 3.mf 

2635 Ishøj 

Telefon 

21 20 06 41 

 

MWN.2635@gmil.com 

 

mailto:bhavmand@hotmail.dk

