
SOCIALDEMOKRATIET 

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 16. juni 2021 kl. 

18:30 

Fysisk møde Jægerbuen 2 B 

Til stede: Henning, Anita, Emil, Thomas, Jørn (via computer) 

Ikke til stede: Svend, Eva, Betina, Mikkel, Ebbe 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

OK 

2. Godkendelse af referat 

OK 

3a Orientering fra formand 

Intet nyt 

3b Kasserer 

Intet nyt 

3.c Byrådsgruppen  

Borgerforslag om at en sag kan tages op, når 500 borgere skriver under på det, er 

udsat. 

Forhandlinger med de øvrige partier er i gang. 

DF ønsker at overføre midler til ældreplejen. 

2 hjælpere 6 gange i døgnet koster 4 mio. om året. 

Service ramme rummer plads til flere aktiviteter. 

Hovedbesparelser forventes hovedsageligt at komme på administrationen. Kun små 

kommuner har dyrere administration end Ishøj. 

 

Agenda 21 – (hvor Ishøj ikke er med) 

Der kikkes på, hvad det indebærer. 

Der skal totalt spares 8 mio. totalt. 

 

3.  DSU 

Intet 
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3.e Kredsen 

Der er kredsbestyrelsesmøde i næste uge. 

Det er vigtigt at vi bakker vores folketingsmedlem og vores regionskandidat op 

4. Nyhedsbrev/kommunikation 

Der skal laves et kort skriv om hvordan generalforsamlingen gik. 

Der ska anføres kommende aktiviteter. 

5.a Kampagneudvalget 

Kampagneplanen blev gennemgået. 

Den 26. juni er der gåtur i Tranegilde. 

Fra 6 uger gør valget kommer der elektroniske annoncer i Sydkysten. 

Den 12. august er det national kampagnedag (150 år). Der skal bestilles materiale. 

Det blev besluttet at vi ikke deltager i det kommende Kræmmermarked. 

Opstart af valgkampen med markering lørdag den 21. august slette. 

Ekstra centermøde den 4. september. 

Kandidater melder ind, hvor man ønsker at stå og uddele sit materiale. 

Kandidater der står i Centeret må også gerne dele deres eget materiale ud der. 

7. juli bliver der optaget valgvideo ved Torslunde Vandværk 

Hvem laver hvad: 

Ronnie hjælper til ved Centermøder 

Thomas Hjort står for Facebook og koordinerer med annoncer. 

 

5.b Kandidatudvalget 

Kandidatudvalget orienterer 

Intet nyt 

6. Kandidaterklæringer 

Der mangler stadig underskrift på kandidaterklæring fra en enkelt kandidat. Dette 

forventes afklaret i næste uge (uge 25) 

7. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling 

Der var tilfredshed med resultatet fra generalforsamlingen.  

Fint fremmøde og en god dirigent. 
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Erklæring sendes til Partikontoret indenfor en uge. 

Det blev besluttet, at der i Partilokalet skal være stemmekort og stemmesedler for 

fremtidig brug, så man ikke kommer i tidsnød. 

 

8. Kommunalpolitisk program 

Der var enighed om, at det kommunalpolitiske program er fint udformet, med god 

vægt lagt på de politiske værdier, uden at gå i detaljer. 

Der ønskes kommentarer fra resten af bestyrelsen og fra kandidaterne før det sendes 

ud. 

9. Afholdte aktiviteter 

Fint møde med Mogens Jensen lørdag den 12. juni om kultur 

10. Kommende aktiviteter 

Sildemøde med Mattias lørdag den 19. juni 

Mandagscafé den 21. juni  

Lørdag den 26. juni – Gå med Merete i Tranegilde 

11. AOF 

Der skal til den ordinære generalforsamling 28. august vælges en ny repræsentant til 

AOF. 

12. Eventuelt 

Intet. 

 

Næste møde onsdag den 18. august 2021 kl. 18:30, Jægerbuen 2 B. 

 

Referent: Anita 


