
SOCIALDEMOKRATIET 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde onsdag den 17. marts 2021 kl. 

18:30 

Online-møde. 

Til stede: Henning Bjerre, Eva Amdisen, Emil Nielsen, Anita Boulier, 

Thomas Guldager, Jørn Højmark, Betina Havmand Demir, Kasper 

Søby Jensen, Merete Amdisen, Mikkel Weng (DSU), Ebbe 

Rosenberg 

Ikke til stede: Svend Nordbo (afbud) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet 17. februar 

Godkendt med et par rettelser. Når referatet er godkendt bliver det lagt på 

hjemmesiden. 

 

3a Orientering fra formand 

Partikontoret stiller sig til rådighed med mandskab for den kommende tids store 

arbejdsopgave med skrivning af partiavis. 

Sagen med børnene fra Syrien – de i pressen refererede målinger af hvad vores 

medlemmer mener om sagen, bygger på et meget spinkelt grundlag.  

Klimadebatten må ikke glemmes, og vi vil forsøge at få Ida Auken med i klima-

aktiviteter, eventuelt Centermøder. 

TV2 er meget negativ overfor Socialdemokratiets holdning til Syriens børn, hvorimod 

der er god respons fra vore vælgere. 

Hovedkontoret har meldt ud: Deltag ikke i afstemninger – det vil blive brugt mod 

regeringen. 

3b Kasserer 

Kasserer orienterer – Eva undersøger om ½ årlig kontingent kan indbetales. 

Det kan der ikke, først efter at der er betalt for 1 år, kan der ansøges om ½ årlig 

kontingent. Det samme gør sig gældende for nedsat kontingent. 

Vi er i øjeblikket 377 medlemmer med stemmeret. 23 uden stemmeret. 4 er 

intromedlemmer og 19 er personer der ikke bor i Ishøj eller er i restance. 
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Alle undtagen Ole har indbetalt partiskat. 

 

3.c Byrådsgruppen  

Byrådsgruppen afholder møde 2 gange om måneden. Der har været afholdt et godt 

konstruktivt møde med deltagelse af Holbæks borgmester Christina Krzyrosian 

Hansen. Christina delte ud af sine egne erfaringer og opfordrede til ikke at bruge 

kræfter på afgåede medlemmer. 

Der er en god stemning i gruppen. 

Der arbejdes med at være på forkant til de kommende budgetforhandlinger og tale 

med de øvrige partier. 

Der forsøges at åbne for at TV-Ishøj ikke bliver borgmesterens private talerør. Øvrige 

partier og A-gruppen har påtalt manglende indgriben ved Corona-krisen.  

Borgmesteren har ikke deltaget i et eneste møde med Beredskabet. Først nu er der 

afholdt møde med Boligforeningerne. Det er vigtigt at Borgmesteren påtager sig 

lederskab i de store kriser; og her er det en anbefaling at udpege en suppleant til 

Kriseberedskabet. 

Vi skal passe på, at dette ikke gentager sig, ved vaccinationsindsatsen.  

Overordnet er der et udmærket samarbejde med de andre partier – der er stor 

påpasselighed for ikke at ”genere” borgmesteren.  

Stadion sag: 

Umiddelbart er det ikke sandsynligt at vi får lov til at udvide, fordi det er et kystnært 

grønt område. 

Borgmesteren var hurtig til at melde ud, at der var afslag på stadionudvidelse. Her er 

det nu vigtigt at oplyse om at en udvidelse vil betyde mulighed for afholdelse af 

kulturelle tilbud. 

Der er enighed om at afsøge mulighed for tilskuere. 

 

3. d DSU 

Intet nyt 

3.e Kredsen 

Delegerede til kredsen 

Fra Vandelsbæk er Erdal indstillet og Brøndby har også en kandidat. Vi afventer om 

der sker yderligere til repræsentantskabets møde.  

Der sendes mail til de delegerede så vi er sikre på, at vi er fuldtallige den 8. april. 
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Det undersøges om 1. suppleant har stemmeret. 

 

3.f Nyhedsbrev 

Nyhedsbrev udsendes umiddelbart efter 28. marts, når kandidatlisten er klar.  

Der laves opsamling på det nuværende afstemningsresultat. 

Nyhedsbrev med opfordring til at deltage i de arrangementer, der udbydes fra partiet.  

Opfordring til at orientere sig på hjemmesiden. 

1. maj program er på plads, hvis det bliver muligt at afholde det fysisk. Det vil i så 

fald foregå på Gildbroskolen. 

3. g Kommunikation 

Deadline på partibladet flyttes fra den 29. april til den 28. marts. 

Partibladet udkommer i papirform, men lægges også ud på hjemmesiden. Medlemmer 

kan så frabede sig, at modtage Partibladet i papirform. 

Der opfordres til en mere klar og direkte kommunikation og samtale, så misforståelser 

kan undgås.  

Så vidt muligt skal det anføres, hvem der er tovholdere. 

Så vidt muligt samme skriftstørrelse og type i nyhedsbreve og på hjemmesiden. 

 

4.a. Kampagneudvalget 

Kampagneudvalget informerer at urafstemningen er i fuld gang. Der skal fastsættes 

en dato for aktion og plan for Centermøder, og vi skal have fat i Sydkysten med 

kampagneplaner.  

Thomas deltager med hjemmebesøg for afstemning på lørdag den 20. marts og Ebbe 

deltager lørdag den 27. marts – begge lørdage mellem kl. 10 og 13. 

Partikontoret står for nye plakater, skriveopgaver med journalister 

Dan vil gerne stå for kandidatuddannelsen. 

Vi afventer tilbud fra trykker på valgavis. 

 

4. b Kandidatudvalget 

Kandidatudvalget orienterer, at der var meget kort frist, og det skal gøres anderledes 

næste gang. 

Vi har 16 kandidater og 2 uafklarede. 
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5. Kommunalpolitisk program 

Vi afventer til efter påske og håber på, at vi kan mødes fysisk med 

medlemsinddragelse. Hvis det ikke bliver muligt, vil der blive indkaldt til videomøder. 

Det kan tidligst afholdes den 10. april. 

Valgprogram skal foreligge inden sommerferien. 

 

5. a Generalforsamling 

Normalt afholdes generalforsamling i januar kvartal – vi afventer den 23. marts for 

afklaring på hvornår og hvordan vi kan afholde den. 

Der vil blive sendt nyhedsbrev ud. 

 

6. Nøgler 

Låsen ind til vores Partilokale er blevet omstillet.  

Alle der har ”gamle” nøgler har stadig adgang til køkken, toilet og den store sal. 

Dem der har brug for nøgle til Partilokalet kan henvende sig hos Anita. 

 

7. Eventuelt 

Intet 

 

 

Næste møde onsdag den 21. april 2021 kl. 18:30 

 

Referent: Anita 


