
SOCIALDEMOKRATIET 

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 18. august 2021 kl. 

18:30 

Fysisk møde Jægerbuen 2 B 

Fraværende Kasper og Svend 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

OK 

2. Godkendelse af referat 

OK 

3 a Orientering fra formand 

Ministerrokaden har styrket regeringen. Til gengæld er det et tab at vores 

partisekretær Jan Juul Christensen går af, for at bestride et nyt job i Lufthavnen. Ny 

partisekretær bliver Lasse Rybjerg. 

Gode målinger – Vox meter giver os 29,4%. 

3b Kasserer 

Vi har kr. 454.000 til sammen på begge konti. 

Vi er 289 medlemmer med stemmeret og 66 uden stemmeret p.g.a. restance. 

3.c Byrådsgruppen  

Agenda 21 – (hvor Ishøj ikke er med) Hvordan går det? 

Der efterlyses overordnet strategi for miljø. Der var ikke enighed om udmeldelse af 

Agenda 21 – måske skal vi melde os ind igen, da det kan give et forkert signal med 

udmeldelse. 

Budgetforhandlinger – hvordan går det? 

Det var sidste frist i går 17. august 2021 at søge nye penge. 

Annelise og Ishøjlisten har fremsendt forslag ind ang. ældreområdet og 

plejehjemsnomineringer – forslagene er underfinansieret. 

Der skal ansættes socialsygeplejere og akutsygeplejeske. 

Kvaliteten på madudbringning skal øges. 

Klimaindsatsen skal øges og borgerne skal inddrages. 

Unge SOSU skal opkvalificeres og ansættes til voksenelevløn i stedet for SU. 
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Der skal spares flere steder. 

Et sted kan være TV-Ishøj. 

Slanke mellemleder niveau. 

Evt. 4-dages uge og 1 hjemmearbejdsdag. Man skal dog være opmærksom på 

udgifter med at indrette hjemmearbejdspladser. 

Justere prisen for Svømmehallen. 

Ang. Teknik og Byg – så kan vedligeholdelse flyttes fra service til anlæg. 

Der har været tale om at lukke Motor-centeret (dog ikke fra Socialdemokratiet). En 

evt. flytning kan også komme på tale. 

Bruge eksisterende klubber efter normal lukketid til udsatte unge. 

Der er gode budgetforhandling i gang og det er godt at se, at Socialdemokratiet har 

initiativet – her i et valgår. 

Det er foreslået at man skal kunne abonnere på dagsordener til de forskellige udvalg. 

4. DSU 

Jobdag i Folkeskolen skal sættes i gang og præsenteret for Byrådet. 

 

5. Kredsen 

Der afholdes et fællesmøde i Kilden i Brøndby med deltagelse af Lars Gårdhøj og 

repræsentanter fra henholdsvis SF, Konservative og Venstre. 

Erdal skal involveres mere i de forskellige aktiviteter. 

Mattias er gået fra en 4. plads til en 17. plads over popularitet blandt borgere. Der 

skal derfor arbejdes hårdt. Vi skal profilere Mattias mere på andre områder og andre 

sammenhænge. Dette tages op i Kredsen. 

6. Nyhedsbrev/kommunikation 

Deadline for næste partiblad 31.8.2021. 

Nyhedsbrev med kommende aktiviteter. 

 

7. Kampagneudvalget 

Kampagnedag den 14. august var vellykket med god stemning. 

Materialer er klar. 

Valgavis har deadline 20. august og omdeles først i november. 
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Jakke bestilles partikontoret for at få den rigtige farve. Yderligere oplysninger følger. 

Poloshirts afventer. 

8. Kandidatudvalget 

Kandidaterklæringer skal underskrives og afleveres. 

 

9. Kommunalpolitisk program 

Socialdemokratiet har brug for 31 valgtilforordnede. Henning Bjerre er tovholder på 

dette. 

 

10. Afholdte aktiviteter 

150 års dag forløb godt og var fint besøgt. 

 

11. Kommende aktiviteter 

Centermøder: 

Eva overtager alt, der har at gøre med roser til centermøderne.  

Eva sørger for at aftale, hvem der afhenter roser og bringer dem til der, hvor 

Centermøderne afholdes.  

Generalforsamling: 

Der er indkommet 2 forslag, som begge blev positivt modtaget. 

Såfremt der indkommer yderligere forslag, vil disse blive behandlet pr. mail. 

Forslag om en general godkendelse i bestyrelsen for en homogen bestyrelse, blev 

støttet. 

 

Dirigent: Bjarne Kaspersen-Hansen 

 

A. Formand 

Henning stiller ikke op som formand.  

Henning vil blive meget stærkt savnet. 

Emil stiller op som formand 
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B. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Bestyrelsen indstiller: 

Anita, Jørn og Ronnie 

 

C. 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

Bestyrelsen indstiller: 

Henriette Ritz Kylmann og Ebbe 

D. Suppleanter for 1 år 

Bestyrelsen indstiller: 

Martin Juul Christensen og Allan Pøhl Schwartzbach 

E. 2 Revisorer for 1 år 

Der anbefales genvalg af Poul-Erik Næss og Mette Grentoft  

I. Valg af 7 delegerede til Kredsrepræsentantskabsmøde 

Generalforsamlingen uddelegerer til den nye bestyrelse at udpege til Kreds. 

 

J. Regionrepræsentantskabsmøde: 

Emil, Anita og Merete  

M. 3 Kongresdelegerede 

Formand, næstformand og spidskandidat 

N. Personlige suppleanter for kongresdelegerede 

Kasper for formanden, Ebbe for næstformanden og Eva for Spidskandidaten. 

 

O. Valg af 2 AOF-repræsentanter for 1 år 

Bjarne Børgesen og Thomas Guldager. 

 

 

12. Næste møde onsdag den 15. september 2021 kl. 18:30 

 

Referent: Anita 


