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Socialdemokratiet i Ishøj 

 

  
Klumme februar 2021  

 

Siden sidste nr. af medlemsbladet er der sket en hel del, ikke just gode nyheder alt 

sammen. Som tidligere nævnt blev der igangsat mæglingsforsøg i gruppen, lørdag 

d. 6.2.21. med hjælp fra tidligere minister Pia Gjellerup. Fra partibestyrelsen del-
tog næstformand Emil Nissen og undertegnede i en fælles samtale efter Pia Gjelle-

rup havde haft en samtale med hvert gruppemedlem. 

Mit indtryk var at det var et vellykket forsøg på at samle gruppen om at samar-

bejde. 

  

Men ak, torsdag og fredag indløb der meddelelser om at borgmesteren, viceborg-

mesteren samt gruppeformanden meldte sig ud af partiet, hvilket jeg beklager, 

men vi må videre. 

  

De udmeldte har startet en ny liste. De er jo vore naturlige modspillere ved det 

kommende Kommunevalg den 16. november 2021. 
På grund af at de tre udmeldte fra gruppen har Socialdemokratiet mistet flertallet i 

kommunalbestyrelsen samt borgmesterposten. 

 

Med vores 8 Socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen vil vi føre 

en markant Socialdemokratisk politik. 

Gruppen vil blive ledet af borgmesterkandidat Merete Amdisen og med Kasper 

Bjering som gruppeformand. 

 

Efter det afholdte gruppemøde var der enighed om at se fremad og genvinde vores 

position som det ledende parti i Ishøj.  

 

Vi i den Socialdemokratiske partibestyrelse vil naturligvis bakke op den nye kan-
didatliste som er omtalt i dette nummer af medlemsbladet. 

Tak til de kandidater der har stillet sig til rådighed. 

 

Vi vil nu gå i gang med at forberede urafstemningen, præsentationsmaterialet samt 

stemmevejledning som vil blive rundsendt senere. 

 

Udarbejdelse af det Kommunalpolitiske partiprogram vil blive udsendt og forelagt 

på en ekstraordinær Generalforsamling i juni måned. 

 

Hvornår den ordinære Generalforsamling vil blive afholdt afhænger af Corona 

epidemiens restriktioner. 
 

Et lyspunkt i disse tide er at vort parti har flotte tal i meningsmålingerne ca. 33-

35% så vi har medvind. Dette gode udgangspunkt i landspolitikken må vi arbejde 

for også bliver udfaldet her i Ishøj 

 

God arbejdslyst 

                                                                                                    
                           Henning Bjerre 

 Formand for Socialdemokratiet i Ishøj 

 
 

Bladredaktion: 
 
Henning Bjerre 
Ansvarshavende 
E-mail: 
Bjerrehenning@gmail.com 
Tlf. 2225 5750 
 
Ebbe Rosenberg 
e-mail: ero@ishoj.dk 
Tlf. 2254 0146 
 
 
Hjemmeside: 
 
www.s-ishøj.dk 
 
 
Deadline næste nummer: 
 
 
Den 29 marts 2021 
 
Indlæg sendes til  
Henning Bjerre og  
Ebbe Rosenberg 
 
Cc: 
amdisen.eva@gmail.com 
Bladsekretær/layout 
Eva Amdisen 
 
 
Tryk ICON 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Socialdemokratiet i Ishøj 

  

2 
 

 

Nyt fra byrådsgruppen 
 
Efter en periode med uro og splittelse i den social-

demokratiske byrådsgruppe er det nu på tide at se 

fremad mod valget og et godt resultat for Socialde-

mokratiet. 
For at nå dertil deltog hele gruppen i perioden fra 

midten af januar og frem til fredag den 12. februar 

i et mæglingsforløb, der skulle sætte os i stand til, 
at lægge fortiden bag os og arbejde i samme ret-

ning for vores parti. 

 
Formålet var overordnet set, at genskabe tilliden til 

hinanden i byrådsgruppen, så vi kunne blive i 

stand til at samarbejde og bruge hinandens styrker 

i gruppen i arbejdet for Socialdemokratiet i Ishøj. 
 

Til at hjælpe os igennem arbejdet havde vi fået en 

aftale i stand med den erfarne og kompetente tidli-
gere minister Pia Gjellerup. Pia har i de sidste par 

uger gennemført individuelle samtaler med alle 

gruppens 11 medlemmer.  Der har været givet en 

løbende tilbagemelding til partiforeningens besty-
relse repræsenteret ved formand og næstformand, 

og vi har sluttet forløbet af med et fælles virtuelt 

møde, hvor alle gruppens medlemmer deltog for-
uden partiforeningens repræsentanter. 

 

De overordnede konklusioner fra Pia Gjellerup var 

klare. For at kunne arbejde videre for partiets bed-

ste, må alle gruppemedlemmer være i stand til at 

slå en streg over dårlige oplevelser i fortiden, for at 
opnå det bedste resultat for partiet i fremtiden. 

Desværre resulterede mæglingsforløbet i, at tre af 

gruppens medlemmer herunder borgmesteren 
valgte at melde sig ud af partiet og etablere en lo-

kalliste. De otte tilbageværende medlemmer af So-

cialdemokratiets byrådsgruppe har haft lejlighed til 
at se hinanden i øjnene, og komme til en fælles 

forståelse af, at vi nu - helt entydigt vil arbejde 

sammen for et stærkt Socialdemokrati i Ishøj. 

 
Alle skår er ikke blevet klinket, men vi er enige 

om, at vi vil det bedste for Socialdemokratiet og 

for Ishøj. Derfor vil vi arbejde os ud af proble-
merne. Det bliver et langt sejt træk, men det skyl-

der vi hinanden og Socialdemokratiet. 

 

Vi glæder os til valgkampen og ser frem til, at vi 
igen kan mødes og diskutere politik sammen. 

 

Hilsen byrådsgruppen. 
 

 

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

 

2021 Bliver spændende 

 
 Vi ser frem til et spændende år i Ishøj Byråd. Borgmesteren og to gruppemed-

lemmer har forladt flertallet i byrådet, men Socialdemokratiet er stadig det stør-

ste parti i Ishøj. 

Vi socialdemokrater skal stå sammen og i fællesskab kæmpe for, at bevare vo-
res status som det største parti, og arbejde for at vi igen kan besætte borgme-

sterposten efter valget. 

 
Vi har et stærkt hold af kandidater, der har tilbudt at stille sig til rådighed for Socialdemokratiet. Det glæder 

mig, for der er brug for en holdindsats i den kommende valgkamp. Socialdemokratiet har stået i spidsen for 

udviklingen af Ishøj kommune i årtier. Det har ikke været enkeltpersoners fortjeneste, det er resultatet af en 
holdindsats. Jeg er stolt over,  at stå i spidsen for det socialdemokratiske hold, og jeg vil gøre mit yderste for at 

leve op til jeres tillid. 

 

I de kommende måneder inviteres I medlemmer til en række onlinemøder, hvor I har mulighed for at komme 
med jeres input til vores valgprogram. Jeg ser frem til at høre jeres tanker om, hvad der er de vigtigste politi-

ske temaer i Ishøj. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har den bedste politik, og sammen skal vi spille de andre 

politiske partier og lister af banen. 
 

Vi kan mere - sammen! 

Merete Amdisen, Borgmesterkandidat 
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Socialdemokratiets kandidater 

 

Følgende medlemmer har sagt ja til at opstille på Socialdemokratiets liste ved kommunevalget  

den 16. november.  

 

Urafstemningen om placeringen på listen til valget igangsættes den 8. marts 2021. 

 

inden urafstemningen starter udsendes et blad hvor kandidaterne præsenterer sig selv, og da det des-

værre ikke er muligt at arrangere et fysisk præsentationsmøde pga. af Corona, arbejder bestyrelsen 

med alternative muligheder for at kandidaterne får mulighed for at præsenteres sig på video. 

 

 

 

Merete Amdisen, borgmesterkandidt   
 

 mem@ishoj.dk 

 
Øvrige kandidater alfabetisk  

  

   

Anita Boulier  hedeland@post.tele.dk 

Annelise Madsen  anmad@ishoj.dk 

Bayram Yüksel  bay@ishoj.dk 

Betina Havmand Demir  bhavmand@hotmail.com 

Dan Dahlin   ishojxpress@gmail.com 

Erkan Yapici  38445@ishoj.dk 

Helen Gilsbo  hglmammamia@youmail.dk 

Henriette Flindt Madsen   Henriettemadsen4@gmail.com 

Henriette Ritz Kylmann  Henriette@ritzkylmann.dk 

Henrik Olsen  ols@ishoj.dk 

Jeannette Merklin  jem@ishoj.dk 

Jørn Højmark  Jorn.Hojmark@pol.dk 

Kasper Bjering Søby Jensen  kasper@bjering.dk 

Mikkel Weng Nielsen  mwn.2635@gmail.com 

Murat Kütük  murat1821@yahoo.dk 

Selcuk Özcan  seller_m_o@hotmail.com 

Thomas Hjort Rasmussen  thhra@outlook.dk 

Ulrik Bjørn Nielsen  ubn@e-consult.dk 

Aase Bagger  Aasesteg@hotmail.com 
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Farvel Ole 
 
Af Mogens Havnsøe Petersen, tidligere formand for Socialdemokratiet i Ishøj  

 

Trods det er omkring 10 år siden, at jeg flyt-

tede fra Ishøj og nu er bosat i København NV, 

så sidder Ishøj stadig i mig, og jeg følger sta-

dig kommunens udvikling og har mange pri-

vate venner i Ishøj.  

 

Det var i 1978 jeg flyttede til Ishøj første gang, 

og det gjorde jeg sammen med min daværende 

kæreste, fordi det var det eneste sted vi kunne 

få en moderne lejlighed, for den meget, meget 

billige men også meget, meget dårlige lejlig-

hed vi havde på Amager var ikke stedet, hvor 

man kunne få den søn, der var på vej. 

 

Vi fik en stor lys lejlighed på 3. die sal Ågår-

den 55. Der var bad og toilet, der var køl og 

frys, der var skabe og altan. 

 

Jeg var aktiv i DSU, og afdelingen i Ishøj var 

ikke fungerende, så den fik jeg med andre 

gode kræfter givet nyt liv, og et par år efter 

kom Ole Bjørstorp i byrådet, og nogle menne-

sker mente, at jeg skulle være formand for par-

tiforeningen efter ham.  

 

Det var fede tider. Vi prøvede alt muligt nyt 

organisatorisk, vi diskuterede og skændtes in-

ternt, men vi holdt sammen overfor de andre 

politiske partier, og dette sammenhold og 

denne fælles indsats betød, at vi ved en fanta-

stisk valgkamp i 1985 vandt det absolutte fler-

tal i kommunen med 9 pladser i byrådet, og vi 

var endda tæt på at få det 10. mandat. Aldrig 

har jeg vundet så mange væddemål. 

 

Det flertal har partiet haft lige siden. Indtil Ole 

Bjørstorp efter først at have faldet gruppefor-

manden i ryggen og som en tyv om natten fået 

sat en tidligere SF’er ind, en SF’er som i sin 

tid var parat til sammen med andre SF’ere og 

de borgerlige at vælte Per Madsen som borg-

mester, men hvor vi fik angrebet afværget ved 

dygtigt politisk arbejde og sammenhold.  

 

Derefter taber Ole en urafstemning om posten 

som borgmesterkandidat med et brag (i øvrigt 

efter at have udråbt sig selv som spidskandidat 

uden at spørge medlemmerne og følge de nor-

male procedurer). 

 

Og nu altså stifte Ishøj-listen og forlade Soci-

aldemokratiet og i mine øjne pisse på de 

mange kræfter, som loyale partimedlemmer 

gennem år og dag har lagt i det politiske ar-

bejde i Ishøj.  

 

Jeg mindes den dag på Egely, hvor vi havde 

bestyrelsesmøde og diskuterede generations-

skiftet i byrådet. Jeg kan huske, hvordan Per 

Madsen som den hædersmand han var og er, 

så tingene i øjnene, og vi fik på plads, at Ole 

Bjørstorp skulle være ny spidskandidat. Per 

trak sig som i slutningen af perioden, så Ole 

kunne øve sig i at være borgmester. 

 

Jeg kan huske, hvordan Per i den efterfølgende 

valgkamp bakkede op og entydigt anbefalede 

at stemme på Socialdemokratiet med Ole som 

borgmesterkandidat. Og vi gik frem. 

 

Alt det smider du nu i skraldebøtten Ole 

Bjørstorp, og jeg ønsker dig IKKE held og 

lykke med projektet men det modsatte.  

 

Jeg siger også farvel Ole, for selv om du var 

med til min 60-års-fødselsdag og sammen med 

Per til min 50-års fødselsdagsfrokost, så skal 

du ikke regne med at blive inviteret, når jeg 

om et par år fylder 70 år. Det år vil du i øvrigt 

være fyldt 77 år.  

 

Jeg håber, at du på det tidspunkt har lært at 

stave til otium.  

 

****** 
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Sammenhold, sammenhold, sammenhold 
v/ Jørn Højmark 
 

 

Alle var glade, da mæglingsmødet med Pia Gellerup var endt lykkeligt – 
troede vi. Der lød positive meldinger efter mødet, men seks dage senere 

meldte tre medlemmer sig ud af Socialdemokratiet. Partiet er nu blevet af 

med urostifterne, og vi kan nu se frem imod nye udfordringer til KV21. 

 
Jeg er meget glad for, at vi allerede har valgt at gå efter et generations-

skifte på borgmesterposten. Den siddende borgmesters handlinger viser, 

at han sætter sig selv over partiet. Derfor er på høje tid med friske kræfter 
på posten. 

 

Det er utroligt vigtigt, at vi værner om det, der er bygget op i kommunen 
de seneste 50 år.  

Vi skal gøre alt for at holde fast i den særlige Ishøj-ånd blandt borgerne, 

på rådhuset og på kommunens øvrige arbejdspladser. 

 
Næsten alle direktørerne på rådhuset er skiftet ud siden seneste valg. In-

gen af direktørerne bor i kommunen. Det gælder næsten også alle center-

cheferne. Det giver udfordringer til vores politikere for at holde dem på 
rette Ishøj-spor. 

 

Derfor har partiforeningens bestyrelse mere end nogensinde et stort ansvar for at inddrage alle medlemmerne i 

arbejdet med Ishøj kommunes fremtid. Bestyrelsen må gøre alt, hvad vi kan, for at høre medlemmerne om de-
res ønsker og planer for Ishøj. 

 

 Skal der bygges flere boliger? 
 

 Hvordan håndterer vi, at der er kommet flere og flere biler i Ishøj, så der derfor mangler parkerings-

pladser i boligområderne? 
 

 Ishøj kommune har altid ført en stærk ældrepolitik. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med – blandt an-

det i et samarbejde med Seniorrådet. 

 
 Arbejdsløsheden er en af vores største udfordringer, som vi snart kan håndtere bedre, når Jobcentret 

kommer ’hjem’ til Ishøj.  Jeg er helt på linje med vores ’egen’ politiker, Mattias Tesfaye om, at man 

skal yde, før man kan nyde. 
 

 God uddannelse til vores børn og unge er den langsigtede vej ud af arbejdsløshed. 

 
 Og så skal vi stramme op omkring danskundervisningen, så sproget ikke er et problem for at komme i 

arbejde 

 

Vi har et stort potentiale til igen at uddanne landets statsminister, som vi gjorde med Helle Thorning-Schmidt. 
Hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det igen? 

 

Vi skal løfte i flok. 
 

Jørn Højmark 

Suppleant byråd / bestyrelsesmedlem i partiforeningen 
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Nu bliver det sværere for virksomheder at snyde med udenlandsk arbejdskraft  
  
Af Mattias Tesfaye, minister og folketingsmedlem, valgt på Vestegnen 

 
 
 
Det har altid været en mærkesag for mig at be-

kæmpe snyd og bedrag med udenlandsk arbejds-

kraft på det danske arbejdsmarked. Derfor var jeg 

godt tilfreds, da et bredt flertal vedtog en større 

kontrolpakke, som jeg havde fremlagt. 

  
Loven trådte allerede i kraft den første dag i det nye 

år. Det betyder, at langt flere lønmodtagere, som 

kommer til Danmark fra et land uden for Eu-

ropa, nu skal have lønnen udbetalt på en dansk 

bankkonto. Det er også slut med, at kost og logi, 

mobilabonnement og lignende kan tælle med i løn-

nen, når det skal vurderes, om en person kan få 

en arbejdstilladelse. Det har været et ønske fra fag-

bevægelsen gennem længere tid. 

 
Vi har også gjort det muligt for myndighederne at give afslag på en arbejdstilladelse, hvis der er en 

formodning om, at der ikke er rent mel i posen. Selvom en ansøgning ser korrekt ud på papiret, kan 

der godt være tale om fup og fiduser. Nu kan det eksempelvis få betydning, hvis virksomheden tidli-

gere har ansat udenlandsk arbejdskraft uden fornøden tilladelse.  
  
Vi kan også i højere grad forhindre, der kommer ægtepar hertil og arbejder “to udlændinge for ens 

pris”. Som flere medier har fortalt historier om. Med kontrolpakken sørger vi for, at ægtepar 

kun kan arbejde hos samme arbejdsgiver, hvis de har hver deres arbejdstilladelse på sædvanlige dan-

ske vilkår.  
  
Fusk og snyd underminerer arbejdsmarkedets fælles spilleregler. Vores kontrolpakke mod social 

dumping vil gavne de virksomheder og lønmodtagere, der overholder reglerne. 

 
Jeg har både som murersvend og fagforeningsmand været meget aktiv i arbejdet for ordnede forhold. 

Ligesom jeg gik til valg på sloganet “Dansk løn i Danmark.” 
 
Så det er selvfølgelig rart, når der også er muligt at gøre en forskel, selvom hverdagen ikke mere er 

på stilladset men på ministerkontoret. 

 
 

******** 
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Kære medlem 

 

I den seneste måned har vores europaparlamentarikere arbejdet hårdt. Christel Schaldemose 

er sat i spidsen for den arbejdsgruppe, som skal regulere de store internetgiganter, Niels 

Fuglsang har været med til at sætte ind overfor skattelylande, og Marianne Vind har kæmpet 

for at bevare den danske model. 

 

De tre danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet har i den grad taget nogle vigtige 

kampe.  

 

Med venlig hilsen 

Jan Juul Christensen 

Partisekretær 

 
   

 
   

Europa-Parlamentet går i gang med behandling af lov om internetkæmper 

 

Jeg skal stå i spidsen for Europa-Parlamentets behandling af det lovforslag, som skal regu-

lere Facebook, Amazon, Wish og andre store internetfirmaer. 

  

Vi skal sikre forbrugernes sikkerhed, når de køber varer online. Og så skal vi sikre, at de 

store teknologivirksomheder ikke kommer ind og ødelægger vores ytringsfrihed online på de 

store sociale medier, hvor rigtig meget af vores samfundsdebat foregår i dag. Det er noget af 

den vigtigste lovgivning, vi kommer til at lave i Europa-Parlamentet i denne valgperiode. 

Arbejdet kommer til at sætte rammerne for virksomhedernes ansvar og forpligtelser online. I 

dag kan nogle firmaer dække sig ind under, at de blot stiller en platform til rådighed, og der-

med ikke skal tage ansvar for varer på platformen. På den måde kommer f.eks. farligt og 

ulovligt legetøj ind i EU, som ellers har høje standarder, der skal holde farlig kemi og kræft-

fremkaldende stoffer ude af produkter til børn. 

 

Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for det arbejde, som skal sikre europæernes online 

sikkerhed sammen med Niels Fuglsang og Marianne Wind. 

 

******** 
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BESTYRELSEN I ISHØJ PARTIFORENING - 2020/2021 

 
 

Formand  

  

Henning Bjerre  

Bødkerpladsen 11  

2635 Ishøj  

  

Telefon   

22 25 57 50  

  

bjerrehenning@gmail.com  

Næstformand  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 og Med-

lemsansvarlig 

  

Anita Boulier 
Ågården 46, 1.tv.  
2635 Ishøj  

  

 Telefon  

31 22 57 31 

  

hedeland@post.tele.dk 

Bestyrelsesmedlem-

mer:  

Sven Nordbo   

Vejlebrovej 6-O  

2635 Ishøj  

  

Telefon   

22 10 72 98  

  

sno@cowi.dk  

 Jørn Højmark  

Søvangen 33  

2635 Ishøj  

 

Telefon  

40 38 19 94 

jorn.hojmark.pol.dk 

  Thomas Guldager  

Pilegårds Vænge 193  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

20 62 42 69  

  

mail@thomasguldagder.dk  

  Betina Havmand Demir  

Vildtbaneparken 30  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

22 16 07 05 

  

bhavmand@hotmail.dk  

DSU  Mikkel Weng Nielsen  

Østergården 55, 3.mf 2635 

Ishøj 

 Telefon  

21 20 06 41 

  

mwn.2635@gmail.com 

Suppleant 1.       

 

Suppleant 2.     

 


