
SOCIALDEMOKRATIET 

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2021 

Online-møde. 

 

Til stede: Henning Bjerre, Eva Amdisen, Emil Nissen, Anita Boulier, Thomas Guldager, 

Jørn Højmark, Svend Nordbo, Betina Havmand Demir, Kasper Søby Jensen 

(gruppeformand), Merete Amdisen (spidskandidat), Mikkel Weng (DSU) 

Ikke til stede: Ebbe Rosenberg (afbud) 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet  

 Godkendt 

 

3. Valg af sekretær 

 Anita blev valgt 

 

4. Drøftelse af den nuværende situation 

Kjeld er d.d. udtrådt af bestyrelsen. Steen og Milisha er udmeldt af partiet. Jørn er 

indtrådt i bestyrelsen. Vi er nu 8 bestyrelsesmedlemmer og vi har ikke flere 

suppleanter. 

Lidt underlig situation idet det sidste mæglingsmøde var lørdag den 13. februar, under 

dygtig ledelse af Pia Gjellerup, og her forekom det, at alle var parate til at arbejde for 

samarbejde og sammenhold. Det er også værd at bemærke, at domænet: Ishøjlisten 

er købt 14 dage før sidste mægling – og der derfor et godt stykke tid før det, har 

været planer. 

Det er tydeligt, at der har været noget i gære i et stykke tid og vi er nu i opposition til 

borgmesteren og vi er ikke længere bundet op til, hvad borgmesteren siger. 

Nu ved alle, hvor vi står; og det bliver formentlig lettere at arbejde sammen frem til 

kommunevalget. Alle opfordres til at holde en god og rolig tone med god dialog og 

respekt til hinanden. Det er vigtigt at undgå personfnidder. 

Socialdemokratiet havde et rigtig godt gruppemøde med fin dialog. 

Socialdemokratiet har et godt samarbejde med de øvrige partier.  

8-mandsgruppen er bundet godt sammen som socialdemokrater og har fået positive 

meldinger fra folk.  
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Socialdemokratiet i Holbæk (Christina) vil gerne komme til os og møde bestyrelsen og 

gruppen – idet Holbæk har været i en lignende situation.  

Bred enighed i bestyrelsen, om at det er en rigtig god idé. 

Partikontoret står også til rådighed for os. 

5.a Orientering fra formand 

Vores boligminister Kåre Dybvad er et godt valg af minister. Kåre er meget 

opmærksom på at kæmpe for at ungdomsuddannelserne forbliver decentralt i 

udkantskommunerne, hvor Ishøj hører under.  

Ishøj er hårdt ramt af Corona – alle bedes tage alle retningslinier dybt seriøst. 

5.b Kasserer 

Vi vil baseret på antal medlemmer modtage kr. 40.871 i partistøtte. 

Vi har i øjeblikket 384 medlemmer. 24 er uden stemmeret (skylder mere end 3 

måneders kontingent). Det vil sige at 376 har stemmeret til urafstemning og 32 er 

uden stemmeret, enten fordi de ikke bor i kommunen eller er intromedlemmer. 

Vi vil miste kr. 36.000 i partiskat efter at 3 personer er udtrådt i år. 

 

5.c Byrådsgruppen  

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har mistet 3 poster. Der kan muligvis rokeres. 

Det er vigtigt at begrænse indflydelse fra andre i valgkampen. Hovedparten af de 

andre partier vil sælge sig så dyrt som muligt. Det er vigtigt at isolere Ishøjlisten, 

men uden at gøre dem til martyrer. 

Jobcenteret kommer tilbage til Ishøj. Det er i den forbindelse vigtigt at tænke sig godt 

om, hvilken service vi kan give til borgerne. 

Hvordan skal jobcenteret være organisatorisk? 

Skal det være arbejdsmarkedspolitisk og derfor adskilles fra det socialpolitiske 

område? 

Alle må arbejde for, at vi får et så godt valg som muligt og forblive gode venner med 

de andre partier. 

 

5.d DSU 

Der er udmeldt 1 DSU-medlem. 

Der er opstillet en kandidat i Vallensbæk (den yngste) 

Der var i bestyrelsen enighed om, at det er på valgdagen at valget afgøres. Der skal 

derfor ikke favoriseres hverken hvad angår handicappede, unge, kvinder eller andet. 
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5.e Kredsen 

Formand og sekretær har trukket sig. 

Ny formand foreslås at være Per Påskesen (godt forankret, lang faglig karriere) 

Ny sekretær foreslås at være Anita Boulier 

Regionsmedlem Jesper Clausson har trukket sig 

Listen med ny kandidat er ikke færdigudarbejdet, Erdal fra Vallensbæk er foreslået, 

Brøndby afventer. Så konklusion afventer til kredsbestyrelsesmøde 8. april 2021. 

Medlemspost i Kredsbestyrelsen er ledig og feltet er helt frit – så alle kan byde ind. 

Milisha og Skovhus er udtrådt som delegerede. 

God debat om dobbeltmandat. På nuværende tidspunkt er der 7 regionspolitikere, der 

har dobbeltmandat. 

Vi vil debattere vider på næste bestyrelsesmøde onsdag den 17. marts 2021.02.19 

5.f kommunikation 

Det blev aftalt at partibladet både skal udkomme elektronisk og i papir. 

Hjemmesiden er oppe at køre og referater vil blive lagt op her også. 

Det blev aftalt at telefonnumre til bestyrelsesmedlemmer ikke kommer på 

hjemmesiden – kun mailadresser. 

 

6. 7. 8. Kampagneudvalget, Kandidatudvalget og kommunalpolitisk 

valgprogram 

Flot gennemgang af det fremsendte materiale.  

Det blev foreslået, at nogle af vores valgplakater skal være med foto af hele holdet, 

netop for at tydeliggøre, at vi er et hold. 

 

9. Partilokale 

Udgår 

 

10. Eventuelt 

Intet 

Næste møde onsdag den 17. marts 2021 

 

Referent: Anita 


