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Klumme deember.2020 

 

Formandens klumme 
 

 

 

Vi har med stor spænding afventet resultatet af 

urafstemningen om spidskandidaten til Kom-

munevalget i 2021. 

 

Resultatet blev afgjort i første runde med Me-

rete Amdisen som klar vinder med 58,7% af 

stemmerne, tillykke til Merete.  

Merete er hermed partiets bud på borgmester-

posten. 

Vi dvs. bestyrelsen, gruppen samt medlem-

merne må bakke op om Meretes kandidatur, så 

vi kan fastholde borgmesterposten i Ishøj. 

 

Her i efteråret har vi set en aktiv medlemsinte-

resse, mange nye medlemmer, en rekordhøj 

deltagelse ved generalforsamlingen og en 

stemmeprocent på 87% ved den netop afholdte 

urafstemning. 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 

kandidaterne for en fair valgkamp. 

 

Mine ønsker i sidste nr. af bladet om et bredt 

kommunalt budgetforlig blev opnået - et flot 

budget som vi som Socialdemokrater kan gen-

kende os i.  

Et bredt budgetforlig giver arbejdsro i Kom-

munalbestyrelsen frem til valget 2021. 

 

Efter et hektisk efterår skal vi nu til at få udar-

bejdet et valgprogrammet samt opstillet kandi-

dater til KV 2021. Et arbejde vi er gået gang 

med og en tidsplan vil blive meldt ud i et kom-

mende nyhedsbrev. 

 

Ud over vores egne sager her i Ishøj, må vi 

følge livet på Christiansborg med stor inte-

resse.  

 

 

 

 

Derfor er det jo med stor glæde at konstatere 

at vi som parti har fine opinionstal ifølge både 

Megafon og Woxmeter nemlig ca. 30%, flotte 

tal selvom minksagen fylder så meget i medi-

erne.  

 

Befolkningen har vist Mette Frederiksen og re-

geringen opbakning til folkesundheden frem 

for minkavlernes helt hysteriske kampagne 

imod Mette Frederiksen 

 

Netop folkesundheden må vi her på vestegnen 

holdes os for øje i disse Coronatider, tallene er 

alt for høje så vi må alle tage ansvar og følge 

myndighedernes anbefalinger. 

 

Med disse linjer vil jeg ønske alle en rigtig 

glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Henning Bjerre 

Formand for Socialdemokratiet i Ishøj 
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Tak for tilliden 

 
Kære medlemmer tak for den store tillid I har 

vist mig ved at vælge mig som jeres nye borg-

mesterkandidat. Jeg vil gøre mit yderste for at 

leve op til den tillid i årene fremover. 
 

Efter mødet i den socialdemokratiske byråds-

gruppe, har alle de socialdemokratiske byråds-

medlemmer ønsket mig tillykke med valget, og 

givet udtryk for at de bakker mig op som borg-

mesterkandidat. Det er et rigtigt godt udgangs-

punkt for at bilægge det seneste års konflikter, 

og få skabt ro og stabilitet i byrådsgruppen. 
 

Der venter os et stort arbejde forude. vi har et 

kommunevalg der skal vindes. Og der er min-

dre end et år til det går løs. Derfor får vi brug 

for alle gode kræfter i vores hastigt voksende 

partiforening. 
 

Det glæder mig, at der efterhånden er kommet 

rigtig godt gang i de politiske baggrundsgrup-

per. Baggrundsgrupperne udgør et godt forum 

for at diskutere relevante politiske emner og 

komme med indspil til valgprogrammet, som vi 

skal have på plads inden kommunevalget i 

2021. Jeg håber derfor at mange flere vil del-

tage i løbet af vinteren og foråret, så der bliver 

en god medlemsinddragelse i udarbejdelsen af 

partiets valgprogram. 
 

Vi skal sætte et stærkt socialdemokratiske hold 

til valget. Med de mange nye medlemmer i par-

tiforeningen, er der i år endnu flere gode res-

sourcer at trække på, når vi skal sammensætte 

kandidatlisten til det kommende kommunevalg. 

Jeg håber, mange har lyst til at stille sig til rå-

dighed, så vi kan få sammensat en liste der af-

spejler Ishøjs mangfoldighed - både i forhold til 

køn, alder, uddannelsesbaggrund og etnicitet. 
 

Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet med at 

stå i spidsen for vores valgkamp. Og der bliver 

brug for alle i det kommende år. Alle medlem-

mer har en vigtig rolle at spille i arbejdet for at 

bevare vores socialdemokratiske flertal i Ishøj 

byråd. 

 

 

I kan hver især overveje, hvem I kender, som I 

kan forestille jer ville stemme på os til valget. 

Det kan være en nabo, en kollega, en du træner 

med eller en du ser i din fritid. Alt valgkamp 

behøver ikke at være smart kampagne. De let-

teste stemmer er dem, vi flytter gennem vores 

relationer, og her kan vi alle bidrage. 

 

Jeg håber at afgørelsen af Borgmesterkandidat-

valget betyder, at vi nu kan lægge interne stri-

digheder bag os, og se frem mod at skabe gode 

resultater for Socialdemokratiet. Det kræver en 

fælles vilje at se udfordringerne i øjnene, og få 

skabt nogle gode og klare rammer for det frem-

tidige arbejde - både i bestyrelsen og i byråds-

gruppen. Det arbejde vil jeg gerne være en del 

af, og jeg håber at alle Socialdemokrater i Ishøj 

til at være med til at løse opgaven.  

 

Helle Thorning udtalte efter formandsvalget i 

2005  (uden sammenligning i øvrigt) “ Fra i 

dag står alle Socialdemokrater sammen. Der er 

plads til - og brug for alle, der vil være med og 

tage fat på de store opgaver der ligger umid-

delbart foran os. De, der ikke vil være med, må 

blive hjemme.” 

 

Det er sådan set meget godt sagt. Der skal være 

plads til os alle, og der er brug for os alle, vi 

kan godt være uenige i Socialdemokratiet, men 

vi skal altid være et samlet Socialdemokrati i 

Ishøj.  

 

Endnu en gang tak for  

tilliden - jeg kaster mig ud 

i opgaven med lige dele 

ydmyghed og lige dele gå-

påmod.  

 

Sammen kan vi mere. 

 

 

Merete Amdisen 

Borgmesterkandidat. 
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Task Force Vestegnen 
 

 
 

Der er nu etableret en Task Force på tværs af 

vestegnens kommuner og relevante myndighe-

der. Formålet med Task Forcen er at sikre en 

central understøttelse af de lokale indsatser for 

håndtering af de øgede smitteudbrud i kommu-

nerne på Københavns vestegn. Focus på det før-

ste møde var at afdække de væsentligste årsager 

til de høje smittetal på vestegnen, med henblik 

på at etablere en fælles forståelse af de væsent-

ligste årsager til det høje smittetal. Seruminsti-

tuttet har anbefalet, at kommunerne hver især 

undersøger testrater, procent positive test samt 

aldersfordeling for egen kommune. og i samar-

bejde med Styrelsen for Patientsikkerhed arbej-

des der på at give oplysning om geografi og et-

nicitet. Udbrudsbilledet nu på vestegnen er 

dette, at der ses større udbrud udgående fra ar-

bejdspladser, boligområder folkeskoler. Der ses 

mindre udbrud på skoler, i forbindelse med 

rejse- og fritidsaktiviteter.. Der observeres også 

mange små udbrud med smittede i samme hus-

stand. 

Stor mobilitet er også årsag til smittestigning, 

og tæt befolkede boliger og boligområder, 

sproglige og sociokulturelle udfordringer i for-

bindelse  med etniske miljøer og stigende smitte 

blandt børn og unge. 

Kommunikationen til borgerne skal forbedres 

og nå længere ud i de etniske miljøer.  

Det er et generelt billede i kommunerne, at iso-

lationsfaciliteterne kun er anvendt ganske få 

gange. Det handler om, at borgerne ikke ønsker 

at være på afstand af familien i længere tid, li-

gesom kulturelt betingede familiestrukturer kan 

være en barriere. Ydermere mulig barriere er i 

forhold til egenbetaling af mad samt andre øko-

nomiske forhold. Alle kommuner har haft besøg 

af mobile testenheder. Der siges også, at de mo-

bile testenheder er med til at øge testfrekvensen 

lokalt, da mange borgere ikke ønsker at rejse ef-

ter tests. 

Både Sundhedsstyrelsen og regionen arbejder 

med at klargøre corona-teststederne uden for 

hospitalerne til vinteren, som skal kunne holde 

som minimum frem til udgangen af 2021. 

Samtidig vil dele af det tidligere sundhedsspor 

(podning på hospitalerne) blive lagt sammen 

med det tidligere samfundsspor med henblik på 

flexibel udnyttelse af de samlede testressourcer. 

Det sker konkret ved at omdanne de ”hvide 

telte” som tidligere blev omtalt som samfunds-

sporet til vintersikrede pavillonløsninger. Vin-

tersikringen af corona-teststederne sker i løbet 

of november 2020. Når arbejdet er færdigt ul-

timo november 2020 vil lokationerne for co-

rona-teststederne være : Kastrup Lufthavn, 

Bornholm Hospital, Hillerød, Ballerup, Høje 

Taastrup og København. Og det vil løbende 

blive vurderet, om der er behov for flere fysiske 

corona-teststeder. 

Der arbejdes også på den målsætning, at 80% 

har adgang til podning, og at borgeren har svar 

på testen inden for 24 timer. Dertil er det mål-

sætningen at 95% har svar inden for 48 ti-

mer.De nye Task Force er kommet hurtigt i 

gang. Der er et stort behov for at kunne vide 

gode resultater, at det ikke er nødvendigt med 

yderligere stramninger så som nedlukning ud-

gangsforbud. 

Vi må alle støtte dette arbejde. På vestegnen er 

smittetrykket alt for højt. Vi skal vise at vi kan 

få det ned.  

Ole Bjørstorp, borgmester 
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Nu skal vi se fremad 
V/Jørn Højmark 

 

Efter et klart valg af en ny spidskandidat er det nu vi skal stå 

sammen om Meretes kandidatur. 

Jeg er glad for, at kommunen får et generationsskifte på så 

vigtig en post. 

 

Allerede for et år siden opfordrede jeg borgmesteren til et ge-

nerationsskifte. Det får vi nu, og jeg er glad for, at Merete fik 

et så klart mandat af medlemmerne. 

 

Det er store sko, Merete skal fylde ud efter de to markante 

borgmestre, vi har haft de seneste 40 år, så vi kan bevare fler-

tallet i byrådssalen til kommunens bedste. 

 

Jeg opfordrer til, at alle bidrager til ro i partiet, således at 

kommunevalget kommer til at handle om vores politik uden 

fokus på det personlige fnidder, vi har set det seneste år. Som 

1. suppleant til byrådsgruppen og partibestyrelsen kan jeg nu 

fornemme at viljen til et godt samarbejde fremover nu er til 

stede. 

 

Socialdemokratiet har i mange år været det styrende parti i byen. En by som rigtig mange borgere er 

glade for at bo i blandt andet på grund af de mange foreninger og frivillige. Stærkt sammenhold i 

partiet giver en stærk kommune. 

 

Vi skal løfte i flok. 

Jørn Højmark 

Suppleant byrådet/partiforeningen 

 

 

*************** 

 
 
 

KONTINGENT 2021 
 
Fuldt betalende 
Halvårligt: kr 249,00. Årligt: kr 486,00 
 
Nedsat kontingent 
Halvårligt: kr 127,50. Årligt: kr 243,00 
 
Medlemmer på 65+ kan henvende sig til kassereren om nedsat kontingent på: 
 
e-mail amdisen.eva@gmail.com eller telefon 5162 7099 

 

 

 

 

mailto:amdisen.eva@gmail.com
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Omsorgspladser på Kærbo bliver endelig uden egenbetaling 
V/Anita Boulier 

 
 

 

Det er meget glædeligt, at et enigt byråd har 

godkendt budgettet for 2021, og det nu endelig 

bliver uden egenbetaling at få en omsorgsplads 

på Kærbo. 

 

Omsorgspladser benyttes af borgere, som ud-

skrives fra hospitalet, men som er for svage til 

at komme hjem til egen bolig.  

 

Det har været et stort problem for mange bor-

gere, at de ikke havde råd til at komme på en 

omsorgsplads. 

Hvis man ikke havde råd – ja så kunne man 

vælge bare komme hjem og dø i fred. Eller 

måske blive indlagt igen, hvilket ikke har spa-

ret samfundet for noget som helst. 

 

Patienter bliver i dag udskrevet meget hurtigt 

fra hospitalet; og det er som sådan udmærket, 

men ikke hvis de ingen mulighed har for at 

klare sig selv – især ikke hvis de bor alene og 

efterlades hjælpeløse.  

 

Mange borgere i Ishøj har en stram økonomi, 

netop derfor er Næstehjælperne så vigtige her, 

og mange Ishøjborgere bruger dem flittigt. 

 

Det med den frie og lige adgang til sundheds-

væsenet har haltet noget.  

Når man ikke har kunnet få en omsorgsplads 

uden at skrive under på, at der måtte trækkes 

penge fra kontoen.  

Huslejen for egen bolig bortfalder jo ikke, bare 

fordi man bliver syg.  

 

 

 

 

 

Det er også vigtigt, at borgere får sund og næ-

rende mad efter f.eks. en operation.  

 

 
 

Det var godt at egenbetalingen forrige år blev 

nedsat, men først rigtig godt nu, da betalingen 

bortfalder helt. 

 

Jeg er rigtig glad for dette gode socialdemo-

kratiske aftryk på den netop indgåede budget-

aftale, som hele byrådet indgik i oktober.  

 

I det hele taget er jeg oprigtigt glad for at bo i 

Ishøj, hvor omsorgen for hinanden er stor, 

hvor der er politisk vilje til at hjælpe de svage, 

og hvor socialområdet bliver varetaget dygtigt. 

 

 

 

 

 

Tak for det. 

 

Stor hilsen 

Anita Boulier 
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Kære socialdemokrater i Ishøj 
 

Jeg er klar over, at I står midt i et 

valg af ny borgmesterkandidat. Det 

fylder selvfølgelig rigtig meget. Jeg 

håber I får en god proces og er sik-

ker på, at I får valgt en god kandi-

dat, som kan være med til at ud-

vikle kommunen. 

 

I Regeringen er vores absolutte ho-

vedprioritet stadigvæk at håndtere 

Covid-19. Vi står nu i en decideret 

anden bølge af sygdommen og vi 

arbejder hårdt på at holde smitten 

nede, så vi ikke risikerer overbe-

lastning af vores sundhedsvæsen og 

for mange tabte arbejdspladser. 

 

Derudover er vi i fuld gang med at forhandle 

finansloven for 2021. Det bliver i høj grad et 

budget, der skal få dansk økonomi gennem 

Covid-19. Vi kommer til at bruge nogle penge 

på kort sigt, for at bevare arbejdspladser på 

kort sigt. 

 

Min egen oplevelse på Vestegnen er, at kom-

muner, borgere og foreninger er rigtig gode til 

at følge sundhedsmyndighedernes anbefalin-

ger. Mange steder løfter socialdemokrater en 

kæmpe opgave. Det er virkelig flot, og meget 

vigtigt at vi som regeringsparti går forrest. 

 

I mit eget ministerium planlægger vi efterårets 

lovforslag, der blandt andet skal sikre os mod 

underbetaling af udenlandsk arbejdskraft og en 

hårdere kurs overfor tvangsægteskaber, børn 

der sendes på genopdragelsesrejser og folk der 

fastholder kvinder i ægteskaber mod deres 

vilje. 

 

Jeg ved godt, at udlændingedebatten fortsat 

kan skabe stor debat. Særligt her på Vestegnen 

hvor mange af os har rødder i mange forskel-

lige lande. Vi risikerer splittelse, parallelsam-

fund og racisme, hvis indvandringen og inte-

grationen kommer ud af kontrol. Derfor er jeg 

meget overbevist om, at der virkelig er brug 

for en socialdemokratisk regering, til at finde 

de svære balancer på området. 

 

Det danske samfund har brug for at genvinde 

kontrollen med, hvem der kommer hertil. Og 

folk der indvandrer til Danmark har et ansvar 

for at lære sproget og blive en del af samfun-

det. Omvendt har vi danskere et ansvar for at 

behandle alle folk ordentligt uden diskrimina-

tion. 

 

Det er selvfølgelig træls, at vi ikke kan mødes 

til en generalforsamling, hvor jeg kan holde 

mit indlæg og alle har mulighed for at stille 

spørgsmål. Jeg håber virkelig snart vi får en 

vaccine til Covid-19 og mulighed for at være 

sammen igen. Indtil da må vi prøve at bevare 

kontakten over skærmen og telefonen. 

 

 

Venlig hilsen 

Mattias Tesfaye 

Integrationsminister (S) 

 

(Indlæg modtaget før urafstemningen var af-

sluttet)
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SOCIALDEMOKRATIET I ISHØJ 

 
REFERAT AF DEN ORGANISATORISKE GENERALFORSAMLING 

 
SØNDAG 6. SEPTEMBER 2020 - FESTSALEN STRANDGÅRDEN 19 C, VEJLEÅPARKEN.  

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 til 220 deltagere. Også vigtigt for demokratiet og den demo-

kratiske proces, at vi kunne afholde mødet i dag, så det ikke udskydes længere. 

En speciel velkommen 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, at 2021 bliver et vigtigt år for forenin-
gen, herunder afholdelse af kommunevalget. 

Ad dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen havde indstillet Finn Stubtoft — han blev valgt. 

2. Valg 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. 

Forslag 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 general-

forsamlingen. Dirigenten tilkendegav at han efter, at når de 4 forslag til forretningsordenen 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 
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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 

langt 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. 

Forslag 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 drøfte med bestyrelsen om gennemførelse af generalforsamlin-

gen. 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 drøftet i mange år - så det er 

godt gået 

 Vigtigt at vi fastholder uddannelsessteder på Vestegnen — afstand betyder meget 

 Vi er steget fra 250 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 

 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 skal 

foregå i en god tone. 

 

Herefter åbnede man op til spørgsmål til beretningen: 

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

gang med de andre partier m.h.p. et budgetforlig. Desværre er vores arbejdsløshed Ishøj steget 

fra 5 til 10% p.g.a. Corona. 

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

relsen 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 kommunevalg 2021 som vi gerne 
skulle komme godt igennem. 
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 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. 

 Der er nedsat 2 arbejdsgrupper— 1 for socialområdet og 1 for miljø- og teknik. 

 En mente, at bestyrelsen selv havde skabt problemer for sig selv, da de valgte Kjeld som næst-

formand. 

 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 gruppe-

formand ud. 

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

Mener at uenigheden skulle holdes indenfor partiet. Alle skal være 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. 

 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. o 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. 

 Bil-sagen er ikke en god sag for os. 

 Mange takkede for god information fra bestyrelsen i form af Nyhedsbrev, Facebook og med-

lemsblad. 

Svar fra formanden: 

 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 for at 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 frem-

lagde og gennemgik regnskabet. 

Der blev spurgt til de 25.000 kr. Som var overført 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 spørgsmål. Eva 

tog ovennævnte til efterretning, og herefter blev regnskabet godkendt. 

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

9. Fastsættelse af kontingent 2020. 

Kontingent for 2020 godkendt. Foreningen følger partiets takster således; fuldtidsbetalende kr. 483,00 årligt og 

kr. 242,00 halvårligt. Nedsat kontingent kr. 221 årligt og kr. 1 1 1 halvårligt. 

10. Godkendelse af forslag til opstillings- og afstemningsregler + procedure og tidsplan 

for kommunevalget 16. november 2021. 

Forslag fra Annelise Madsen om, at punktet udsættes til generalforsamlingen 31. oktober 2020. For 
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stemte 57 — imod 57 i alt stemte 1 14. Stemmelighed og forslaget faldt. 

 

Forslaq 7: Forslag fra Heidi Stark om valg af spidskandidat i januar 22021. 

 For stemte 53 — imod stemte 61 i alt stemte 114.  

Forslaget faldt. 

Forslag 3: Forslag fra Annelise Madsen om valg af spidskandidat i november 2020. 

For stemte 60 — imod stemte 54 i alt stemte 114.  

Forslaget blev vedtaget. Så der skal laves en ny tidsplan for valg af spidskandidat. 

Forslag 8: Forslaget trukket. 

 

Forslaq 9: Forslag fra Johnna Stark om at afstemningen til spidskandidat alene som brevafstemning med til-

knyttet 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 kommunal-

valget. For stemte 45 - imod 57 i alt stemte 102. Forslaget faldt. 

 

Forslaq 11: Forslag f a Steen Skovhus. Rækkefølgen af punkterne på dagsordenen til generalforsamlingen øn-

skes ændret. Dette var blevet behandlet af bestyrelsen, og forslag 11 blev fuldt. 

Forslaq 12: Forslag fra Bayram Yuksel. Afstemningsansvarlige må ikke være i familie med de opstillede kan-

didater. Forslaget vedtaget. 

Bestyrelsen indstillede, at det var kandidatudvalget som var afstemningsansvarlige dette udvalg bliver nedsat 

og valgt på generalforsamlingen 31. oktober 2020. 

11. Indkomne forslag. 

Forslaq 5: Forslag fra Birgit Nielsen. Ændring af foreningsvedtægten, med den tilføjelse at referater fra besty-

relsesmøder udsendes til alle + kommer på hjemmesiden. Forslaget vedtaget. 

12. valg. 

a. Kasserer for 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 for 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 
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c. 2 suppleanter vælges til bestyrelsen- vælges for 1 år. 

Der var følgende 7 der opstillede: 

Martin Juhl 

Heidi Jensen 

Jørn Højmark Rasmussen 

Mikkel Weng Nissen 

Åse Bagger 
Michael Krøll Eriksen 

Milishia Moradi 

Følqende 2 blev valqt: 

Milishia Moradi 40 stemmer (1 suppleant) 

Jørn Højmark Rasmussen 36 stemmer (2 suppleant) 

 

d. 2 revisorer vælges for 1 år 

Der var følgende 3 opstillede: 

Poul-EriNæs  

Hans Sudebo  

Mette Gretoft 

Følqende 2 blev valqt: 

Poul Erik Næs 58 stemmer 

Mette Grentoft 48 stemmer 

e. 2 revisorsuppleanter vælges for 1 år. Ivan 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-Kirkegaard 

Mikkel Weng Nielsen 

Eva Amdisen 

Steen Skovhus 

Betina Demir 

Anita Boulier 

Melishia Moradi 

Følqende 7 blev valgt: 

 

Mikkel Weng Nielsen 62 stemmer 

Melishia Moradi 49 stemmer 

Emil Nissen 46 stemmer 

Kjeld Hildebrandt Hansen 43 stemmer 

Eva Amdisen 42 stemmer 
Jørn Højmark Rasmussen 41 stemmer 

Petter Madsen-Kirkegaard 40 stemmer. 
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i. Valg af 3 suppleanter til kredsrepræsentantskabsmøde. Merete Amdisen valgt,  

Steen Skovhus valgt, Thomas Guldager Jensen valgt 

 

 

j. Valg af 3 delegerede til regionsrepræsentantskabet. 

Der var følgende 6 opstillede: 

Kjeld Hildebrandt Hansen 

Betina Demir 

Steen Skovhus 

Merete Amdisen 

Henning Bjerre 

Anita Boulier 

Følqende 3 blev valqt: 

Anita Boulier 35 stemmer 

Merete Amdisen 31 stemmer 

Henning Bjerre 31 stemmer 

 

k. Valg af 3 suppleanter til regionsrepræsentantskabet. 

Følgende 3 blev valgt: 

Annelise Madsen 

Mikkel Weng 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 generalforsamlin-

gen 31. oktober 2020. 

n. Valg af 2 AOF - repræsentanter for et år. 

Forslaget om valg af 2 AOF - repræsentanter blev udsat til behandling på generalforsamlingen 31. oktober 

2020. 

13. Eventuelt. 

 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 Ishøj i over 30 år. 

 
 

Dirigent Formand Sekretærer 

 Henning Bjerre Birgit Nielsen 

Kjeld Hildebrandt Hansen
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  SOCIALDEMOKRATIET SÆTTER VELFÆRD FØRST I HELE DANMARK 
  
  
 Vi vil indføre en ny velfærdslov, så pengene følger med, når vi bliver flere ældre og børn, droppe 
besparelserne på uddannelse og stoppe centraliseringen af Danmark. 
Har velfærdssamfundet toppet? Går vi en dårli- gere fremtid i møde? Får vores børn færre mulig- 
heder og et fattigere liv end vores? Det er der mange, som spørger sig selv om i de her år. Og på 
nogle områder går det også den forkerte vej. 
 
Der er færre hjemmehjælpstimer, selvom der er kommet flere ældre. 
Hvert år bliver der skåret 2 procent på uddannelse. 
Siden 2015 er der blevet færre sygeplejersker på landets sygehuse. Samtidig er der kommet 54.000 
flere patienter. 
 
Nedskæringerne skubber til en centralisering, der allerede er gået for vidt. 
Men sådan behøver det ikke at være. Vi bestemmer selv, hvilket land vi vil være, og hvilket vel-
færds- samfund vi vil have. Hvis vi vil, kan vi trække Danmark i en ny og mere retfærdig retning. 
Historien om f.eks. vores sundhedsvæsen er på mange måder historien om en fantastisk udvikling. 
Ventelisterne er kortere. Uanset om man bliver ramt af en psykisk eller fysisk sygdom, så har man i 
dag ret til hurtig udredning. Chancerne for at overleve kræft er bedre nu, end de var for 15 år siden. 
Men desværre er historien om vores sundhedsvæsen også en anden. 
Medarbejderne i sundhedsvæsenet er dygtige og dedikerede, men mange ansatte føler, at de svig- 
ter. De kan ikke nå at læse journalerne ordentligt og undgår øjenkontakt med patienterne på gan- 
gene, fordi de ikke har tid til at blive afbrudt. 
Selvom de springer frokosten over, og bliver efter de har fri, så når de alligevel ikke det hele. Det 
har konsekvenser, når medarbejderne får for travlt. 
»Nedskæringerne skubber til en centralisering, der allerede er gået for vidt.« Socialdemokratiet fore-
slår en ny velfærdslov iDanmark. Den skal sikre, at økonomien automatisk følger med, når vi bliver 
flere børn og ældre. 
Børnehaver, plejehjem og sygehuse skal ikke starte hvert år med at skære ned. Det skal uddan- 
nelserne heller ikke. Vi vil stoppe de årlige besparelser. 
Og så vil vi tage et opgør med centraliseringen, så vi kan få nærheden tilbage og fremgang i hele 
Danmark. 
 
Det er tid til at sætte velfærd først. 
 
Der er brug for mere personale og bedre tid. 
Ældre er bange for at tage hjem, fordi de bliver udskrevet for tidligt. Nybagte mødre er fortvivlede 
over, at de ikke kan få amningen til at fungere, og at der ingen er til at hjælpe dem. Mennesker med 
psykisk sygdom har svært ved at få den hjælp, de har brug for. 
 
Når der er travlt i sundhedsvæsenet, er det sam- talen og relationerne mellem den enkelte patient 
og sygeplejersken eller lægen, der får ringere vil- kår. Omsorg kan ikke effektiviseres. 
 
Vi skal sætte mennesket før systemet. 
 
 
(Klip fra Socialdemokratiets folder om velfærd) 
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BESTYRELSEN SOCIALDEMOKRATIET I ISHØJ PARTIFORENING - 2020/2021 

Titel:  Navn:  Tlf.nr.: Mail: 

Formand Henning Bjerre 22 25 57 50 bjerrehenning@gmail.com 
Bødkerpladsen 11   
2635 Ishøj 

Næstformand  Emil Nissen                           27 27 48 89 emn@vallensbaek.dk 
Gildbrovej 31,1 tv. 
2635 Ishøj 

Kasserer  Eva Amdisen  51 32 70 99  amdisen.eva@gmail.com  
 Ørnekærs Vænget 28 
 2635 Ishøj 

Sekretær  Steen Skovhus  30 56 43 64  skovhus@ishoejby.dk 
 Ishøj Østergade 30. 8.2 
 2635 Ishøj    

Medlemsansvarlig  Anita Boulier  31 22 57 31 Hedeland@post.tele.dk 
Ågården 46. 1, tv. 
2635 Ishøj 

Uddannelsesansvarlig Ikke besat 

Bestyrelsesmedlemmer Betina Havmand Demir 61 27 57 79 bhavmand@hotmail.com  
Vildbaneparken 30 
2635 Ishøj  

Kjeld Hildebrandt Hansen 32 66 57 41 kjeldhhansen@gmail.com   
Tranegilde Strandvej 65 
2635 Ishøj  

Svend Nordbo  22 10 72 98 sno@cowi.dk  
Vejlebrovej 6 – O 
2635 Ishøj 

Thomas Guldager Jensen 20 62 42 68 mail@thomasguldager.dk 
Pilegårds Vænge 193 
2635 Ishøj  

DSU Mikkel Weng Nielsen 21 20 06 41 MWN.2635@gmail.com 
Østergården 55,3 mf. 
2635 Ishøj 
 

Suppleanter 1. Milishia Moradi 52 66 6203 milishiamoradi@outlook.dk 
 
2. Jørn Højmark                      40 38 19 94 jorn.hojmark@pol.dk 
    Søvangen 33    
    2635 Ishøj  

 

 


