
SOCIALDEMOKRATIET 

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 19. maj 2021 kl. 

18:30 

Fysisk møde Jægerbuen 2 B 

Afbud: Thomas 

Fraværende: Mikkel 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3a Orientering fra formand 

Personsag ang. udelukkelse. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med kun dette punkt. 

Partikontoret sørger for formalia. 

Der skal være 2/3 flertal for at kunne udelukke et medlem.  

Det drejer sig om §15 i vores love om partiskadelig virksomhed. 

Hovedbestyrelsen bakker op. 

Alt efter hvordan smittetrykket er i Ishøj – vil det blive vurderet om generalforsamling 

skal være fysisk eller virtuelt. 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 21. maj kl. 08:00 med Jan Juul. 

Den 12. juni er der arrangeret møde med Mogens Jensen ang. Kulturpolitik. 

Socialdemokratiet står stadig stærkt i meningsmåling fra Vox-meter – 32,7%. 

 

3.b Kasserer 

Totalt indestående kr. 491.070,76 

Vi har 305 stemmeberettigede medlemmer, og 70 der er i restance. 

Der er forslag til kongressen om at der skal være minimum 3 mdr. medlemskab før 

man har stemmeret. I øvrigt skal der betales forud.  

Betina + Eva + Emil + Anita udarbejder forslag til kongres. 
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3.c Byrådsgruppen  

Personsag blev debatteret. 

 

3. d DSU 

Intet 

 

3.e Kredsen 

Fint møde i kredsbestyrelsen. Vi har fået en dygtig formand og mødeleder. 

Det skal afgøres, om Kredsen skal fungere som uddannelsesorganisation eller 

kampagneorganisation.  

Der lægges op til, at der afholdes et kredsbestyrelsesmøde 1 gang pr. måned før 

kommunalvalget, og derefter 1 gang i kvartalet. 

 

Den 16. maj var der Regionrepræsentantsskabsmøde. Det var et langt møde. 

Bemærkelsesværdigt at Hvidovre og Rødovre ikke var sammen med Vestegnen, men 

var gået med de nordlige kommuner. 

 

4. Nyhedsbrev/kommunikation 

Der udsendes Nyhedsbrev med information om personsag og ekstraordinær 

generalforsamling. 

Opfordring til også at orientere sig på hjemmesiden. 

5.a Kampagneudvalget 

Kampagneudvalget indsætter en helside annonce i Sydkysten. 

Vi afventer pris på valgavis.  

Betinna og Anita inviteres med til næste kampagneudvalgsmøde. 

5.b Kandidatudvalget 

Kandidatudvalgets kandidaterklæring blev godkendt på bestyrelsesmødet. 

Kandidaterklæringen er retningslinier, hvor kandidaterne samarbejder. 

Ishøj er det eneste sted, hvor der indtil nu, ikke har være kandidaterklæringer.  

Det er også vigtigt med disse retningslinier for at undgå at overfylde folks postkasser. 
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6. Kommunalpolitisk program 

Det blev foreslået at afholde generalforsamling ang. det kommunalpolitiske program 

via computer. 

 

7. Kommende aktiviteter 

I øjeblikket afventer vi om kommunen lukker ned. 

29. maj 2021 Gadekæret, Lea Wermelin kommer fra kl. 1010 til 10:45 

Det er annonceret i Sydkysten og på Facebook. 

30. maj 2021 Gåtur Tranegilde, Bredekærgård kl. 15. 

6. juni 2021 Kandidatmøde kl. 10-13. 

19. juni 2021 Sildemøde med Mattias kl. 13. 

28. juni 2021 Mandagscafe med Merete kl. 15. 

4. september 2021 Centermøde 

Der afholdes ordinær generalforsamling den 28. august 2021 i Brohuset. 

 

8. Eventuelt 

 

Næste møde onsdag den 16. juni 2021 kl. 18:30 

 

Referent: Anita 


