
 
 

Socialdemokratiet i Ishøj 
 

Nr. 796  september 2021 

Socialdemokratiet i Ishøj 
  

 
September 2021 

             Formandens klumme 

 

 

Som det første vil jeg godt takke for valget som formand for so-

cialdemokratiet i Ishøj på generalforsamlingen.  

Det sker i en tid hvor der er fuld fart på, ikke mindst med et 

valg til byrådet den 16. november. Det er et valg som vi alle i 
fællesskab skal arbejde på at gøre til et godt valg for socialde-

mokratiet her i Ishøj. Heldigvis har vi en dygtig borgmesterkan-

didat i Merete Amdisen, og også nogle engagerede og dygtige 

kandidater, der er klar til at kæmpe i den sidste tid frem mod 

valget.  

Men der er brug for alle medlemmer, ikke mindst ved at tale 

med andre om de gode ting vi gerne vil gøre for Ishøj, og andre 

praktiske opgaver som vi skal have klart. Så vil du gerne 

hjælpe, er du altid velkommen til at kontakte mig.  

 

På landsplan ser det stadig fornuftigt ud, og den socialdemokra-

tiske regering har fremlagt en finanslov, der er ansvarlig og ta-

ger højde for de udfordringer vi som samfund står overfor. Fak-

tisk buldrer økonomien så meget frem, at vi står i en situation 

hvor der rent faktisk mangler hænder til de job der er. Aldrig 

har så mange været i arbejde i Danmark som tilfældet er nu, 

hvilket giver en mulighed for at få alle med, som tidligere har 

været et slogan. Det er med andre ord ikke så ringe endda. På 

den netop afholdte kongres blev der fremlagt flere oplæg, som 

jeg kommenterer i en artikel i bladet. 

 

Stemningen er god og det skal vi bruge til at vise at vi som so-

cialdemokrater vil sikre at alle får en chance, også dem der har 

det svært og ikke fylder så meget i mediebilledet. Så viser vi at 

der er forskel på det vi vil og det som andre vil. 

 

Emil Nissen 

formand 
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Socialdemokratiets kongres 2021 

 
Endelig blev det muligt at afholde kongres med fysisk 

fremmøde, sang og hvad der ellers hører med. Lad det 

være sagt med det samme – Det blev en kongres hvor 

stemningen var god, hvor der blev klappet rigtig meget 

og hvor der var sammenhold om de ting der sker i par-

tiet. Jeg har ikke selv deltaget på kongressen de sidste 

25 år, men det var som at vende hjem til en stemning 

man kun oplever på kongressen.  

 

Mette Frederiksens beretning startede det hele op. Det 

var en engageret og veltalende statsminister, der havde 

mange ting på hjertet og på en klar måde signalerer 

hvad der er på spil, hvis ikke vi formår at løse de udfor-

dringer der er. Der blev også henvist til at socialdemo-

kratiet i år har 150-års jubilæum, men at der stadig er 

meget at kæmpe for. 

 

Der blev fremlagt et langt og gennemarbejdet oplæg, 

”Danmark kan mere 1”. Det er et oplæg der meget præ-

cist kommer med nogle bud på hvordan vi kan komme 

videre med vores lille land i et stort fællesskab. Der er ti 

indsatsområder, hvor der er en del nye initiativer. Som 

eksempel kan nævnes 3 nye erhvervsskoler der skal 

have fokus på uddannelser til klimaudfordringen. Der-

udover er der elementer der kan være diskussion om, 

som eksempelvis nedsættelse af dimittendsatsen for ny-

uddannede der kommer fra SU til 9.600 kr. pr. måned. 

Du kan selv se hele oplægget på socialdemokratiets 

hjemmeside, hvor det ligget i PDF format.  

 

Et af de områder der kom kommentarer til under beret-

ningsdebatten, var udlændinge og integrationen. Det var 

dog i en yderst positiv tone. Vores folketingsmedlem 

Matias Tesfaye, fik en stor tak fra Mette Frederiksen for 

det arbejde han udfører, ikke mindst da der er store ud-

fordringer. Hele salen bakkede op med klapsalver. Det 

ændrer dog ikke på at det er en udsat post, hvor der hele 

tiden kommer nye ting fra både højre og venstre. 

 

Udover de politiske temaer, var der valg. Mette Frede-

riksen blev naturligvis genvalgt som formand med stå-

ende applaus, mens Marie Stærke, der er borgmester i 

Køge og Mogens Jensen blev valgt som næstformænd. 

Derudover var der nyvalg som partisekretær, da Jan 

Juhl Christensen havde valgt at sige ja til et job i det pri-

vate erhvervsliv. Nyvalgt blev Lasse Ryberg, der kom-

mer fra den almennyttige boligsektor, men som har stor 

erfaring med socialdemokratiet. Derudover blev der 

valgt 2 kritiske revisorer. Vores egen Eva Amdisen 

stoppede på kongressen som kritisk revisor efter mange, 

mange år, og der skal også her fra partiforeningen lyde 

en stor tak for at du har taget kampen.  

 

Lovene var under behandling, og der skete en del foran-

dringer i lovene. De fleste dog mere tilpasninger, men 

også nogle der har betydning. Det bliver sådan frem-

over, at man kun kan deltage i afstemninger om spids-

kandidater og kandidatopstillinger, såfremt man ved 

selve afstemningen har været medlem 3 måneder. Det 

ville eksempelvis have haft betydning i forhold til vores 

afstemning, men nu ligger der helt klare regler, hvilket 

er godt.  

Derudover har man rykket på hvornår generalforsamlin-

ger eller repræsentantskabsmøder skal afholdes i kredse 

og fællesledelse. Det skal være i første kvartal ligesom 

generalforsamlingerne i partiforeningerne.  

Der blev med snævert flertal vedtaget at man kan være 

medlem af socialdemokratiet uden at være medlem af 

en afdeling. Det betyder så til gengæld at man ikke har 

de medlemsrettigheder, man ellers har.  

Det blev præciseret, at DSU’ere skal være medlem af 

socialdemokratiet for at kunne være aktiv. Den enkelte 

skal selv indmelde sig, men vil fortsat være gratis med-

lem af partiet, såfremt man er medlem af DSU. 

Endvidere blev det besluttet, at man skal være fyldt 13 

år før man kan få stemmeret i partiforeningerne. 

Den mest klare afstemning var et forslag, hvor et flertal 

i hovedbestyrelsen havde lagt op til, at partiforeningerne 

ikke længere kunne stille forslag til kongressen, men 

alene hvis det var kredsen eller regionen der indstillede 

forslaget. Det blev ret klart nedstemt, så det stadig er 

muligt at stille forslag, hvilket også er demokratisk kor-

rekt, når partiforeningerne fungerer som bagland og 

selvstændige foreninger. Det vil alligevel være flertallet 

der bestemmer, og ønsket var absolut ikke mere topsty-

ring.  

 

Slutteligt blev det vedtaget at der er kongres hvert 4 år, 

og at der i de mellemliggende år bliver indkaldt til års-

møder i stedet. Det vil derfor kun være på kongressen at 

der behandles love og vælges personer til de respektive 

poster. Der kan dog suppleres på årsmøderne i forhold 

til valg.  

Med andre ord var programmet godt fyldt kongressens 

1½ dag, idet der også var overrækkelse af diverse priser, 

bl.a. Svend Auken prisen.  

Alt i alt var det en meget god kongres, der viser at soci-

aldemokratiet er klar til at møde de udfordringer vi står 

overfor, og er klar til valg til folketinget, når det nu 

kommer,  

 

 

Emil Nissen 

Formand 
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Politik er en holdsport

 

Og Socialdemokratiet har det bedste hold. Det har vi på landsplan, 

det har vi til Regionsrådsvalget og det har vi til kommunevalget i Is-

høj. 

 

Vi stiller i stærkeste opstilling når vi går til valg den 16. november. 

Og vi skal vinde valget sammen. Når vi skaber politiske resultater så 

sker det i et fællesskab, fuldstændig som når man vinder en sejr på 

fodboldbanen. Det er holdindsatsen der giver spillet dynamik og 

styrke. Sådan er det også i Socialdemokratiet. 

 
På fodboldbanen har hver spiller sin faste position. Alle 

ved hvilken opgave de har. Midtbanespillerne er de alsi-

dige spillere, dem der både kan spille angreb og forsvar 

- de skal besidde mange færdigheder og må kunne spille 

både offensivt og defensivt. Angriberne er som regel 

dem der scorer flest mål og bliver på den måde også tit 

dem, der får mest opmærksomhed. Men forsvarsspil-

lerne er mindst lige så vigtige, det er dem der sørger for, 

at modstanderne ikke skyder på mål. Det er typisk for-

svarsspillerne der mandsopdækker modstandernes an-

gribere og blokerer indlæg. 

 

På samme måde fungerer en byrådsgruppe og et kandi-

datfelt. Alle har deres opgaver, og alle har deres “spille-

stil”, og det er uhensigtsmæssigt, hvis alle ønsker at ud-

fylde den samme rolle. Det er brug for mange kompe-

tencer i vores socialdemokratiske byrådsgruppe. 

 

Der er sliderne, dem der knokler i udvalgene, dem der 

laver politiske oplæg og holder byrådskollegaerne ori-

enteret om udviklingen på netop deres område. Det er 

ikke ret tit dem, der får mediernes opmærksomhed, 

selvom de yder en kæmpe indsats, for at få arbejdet til 

at fungere og hænge sammen i hverdagen. Måske kan 

man sammenligne dem lidt med midtbanespillerne. 

 

Så er der udvalgsformændene - dem vil jeg sammen-

ligne med angriberne, de kan lettere komme ud med de-

res resultater og budskaber i deres egenskab af udvalgs-

formænd - men de ville stå ret alene, hvis ikke de havde 

holdet bag sig. Lidt populært sagt - de ville aldrig score 

hvis ikke nogen spiller dem bolden. 

 

Forsvarsspillerne er dem, der holder øje med de politi-

ske modstandere, og er klar med et modangreb, hvis det 

er nødvendigt. Målmanden har en indlysende vigtig 

funktion. I det politiske arbejde skal vi også passe på 

vores mål, og der er brug for en der kan vogte baglinjen 

og bidrage til, at vi hele tiden holder os målet for øje. 

 

Holdsport bliver svært, hvis spillerne i virkeligheden 

helst vil lave solopræstationer. I kender typen på fod-

boldbanen, ham der elsker selv at gå efter en afslutning 

- selvom en holdkammerat måske er placeret i en posi-

tion der vil gøre en scoring væsentlig lettere, og som 

derfor ender med at brænde en oplagt chance. 

 

Der er heller ikke plads til solospillere i politik. Vi skal 

som politikere være indstillet på at arbejde som et hold, 

at anerkende den retning der er sat og gå efter det bedste 

resultat for holdet.  

 

Med det hold medlemmerne har sat for Socialdemokra-

tiet Ishøj frem til kommunevalget er vi godt stillet. Alle 

kandidater har noget godt at byde ind med, og der er fo-

kus på fællesskabet og styrken i at levere en holdind-

sats. Vi skal bruge tid på at anerkende hinanden kompe-

tencer, og sikre at alle kommer i spil for fællesskabets 

bedste. 

 

Men intet hold uden tilskuere og frivillige. Det er det, 

der giver spillet liv. Der blev ikke spillet mange fod-

boldkampe, hvis ikke græsset blev slået, linjerne blev 

kridtet op, spillertrøjerne blev vasket, og skraldespan-

dene blev tømt. Og stemningen ville være rimelig flad, 

hvis ikke holdets tilhængere så til fra sidelinjen og jub-

lede når det gik holdet godt. 

 

På samme måde er der brug for alt det vigtige og ofte 

lidt usynlige “rugbrødsarbejde” i politik. Dem der bryg-

ger kaffen inden mødet, dem der løber rundt med alle 

vores materialer inden valget, hænger plakater op, deler 

opslag på facebook - kort sagt alle jer medlemmer, der 

på jeres stilfærdige facon gør borgerne i Ishøj opmærk-

som på, at vi har et godt socialdemokratisk hold, som 

hele tiden laver resultater. Vi har brug for alle gode 

kræfter, så vi kan vinde borgmesterposten tilbage den 

16. november. 

 

Merete Amdisen 

Borgmesterkandidat 
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Har dine børn set Danmark? 
Af Mattias Tesfaye, Ishøjs folketingskandidat 

 

 

 

 

Denne sommer er vi mange, der ikke har været på ferie i 

udlandet. Jeg har selv været på Møn, i Nordjylland og i 

Århus. 

 

En dag var der pludselig tre fyre, der stoppede mig. De 

var sammen med deres familie. “Du er da vist langt hjem-

mefra, Mattias”, sagde den ene. Han vidste jeg boede 

på Vestegnen. Jeg faldt hurtigt i snak med dem og spurgte 

hvor de var fra. “Vi er fra Ishøj!”, svarede de i kor. 

 

De tre unge børnefamilier plejede at tage til Tyrkiet eller 

Spanien på ferie. Men de var blevet hjemme på grund af 

Corona. Faktisk var det første gang overhovedet, at de var 

i Jylland, selvom de alle var født og opvokset i Danmark. 

 

 

Jeg har hørt den samme historie fra mange andre. 

Hvis ikke man har familie at besøge i andre lands-

dele, rejser folk sjældent rundt i vores eget 

land. Det synes jeg er ærgerligt. 

 

Måske er det derfor man ofte hører andre spørge 

om Ishøj ikke er hårdt plaget af bander og ghettoer 

og kriminalitet fra morgen til aften. De mennesker 

har nok aldrig besøgt Ishøj. Har de set Strandpar-

ken? Været forbi for at se børnene spille bold ved 

idrætscentret? Har de talt med Ishøj-borgerne over 

en kop kaffe på en café? Eller bygger deres spørgs-

mål bare på fordomme? 

 

På samme måde kender jeg folk fra hovedstaden 

som tror der kun er grise og marker i Jylland. De 

bliver positivt overraskede når de ser Vesterhavet 

første gang. Når de ser de smukke byer langs Øst-

jyllands fjorde. Eller taler med folk fra det tyske 

mindretal i grænselandet. 

 

 

 

 

Jeg synes det er fantastisk, at det er blevet billigere 

at rejse i hele verden. Mange unge har i dag været i 

USA, Thailand eller Afrika. Det er kun sundt at 

opleve andre kulturer. Men vi skal ikke glemme 

hvor vi kommer fra. 

 

Det danske velfærdssamfund bygger på, at vi er 

solidariske med hinanden. Vi overfører økonomi 

fra rige til fattige kommuner. Overlægen betaler 

mere skat end kassedamen. Og de raske betaler for 

pleje og omsorg til de syge. 

 

Sådan en samfundsmodel forudsætter at vi kender 

hinanden på kryds og tværs. Vi behøver ikke leve 

det samme liv. Forskellighed er en styrke. Men vi 

skal kende til hinandens styrker og svagheder. 

 

Derfor blev jeg så glad, da jeg hørte at de tre Ishøj-

familier havde besluttet sig for at se Nordjylland. 

Og så håber jeg også, at der rejser nogle den anden 

vej!  

 

Venlig hilsen Mattias 
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Budget 2022 
 

v/borgmesterkandidat Merete Amdisen 
 
Midt i en travl valgkamp, har vi sideløbende knoklet 

på for at lande et godt socialdemokratisk budget for 
det kommende år. Socialdemokratiet er kendeteg-
nende ved, at vi altid er parate til at tage ansvar. Det 

har vi også gjort i forhold til budgettet. 
 

Det har nemlig ikke været borgmesteren, der denne 
gang har siddet for bordenden ved forhandlingerne. 
Det har Socialdemokraterne. Vi har stået for at ind-

samle partiernes ønsker til et kommende budget, vi 
har udsendt forslagene, ledet forhandlingerne og for-
muleret resultaterne af vores drøftelser. Ved det sene-

ste møde, kom vi meget tæt på en aftale, som jeg tror 
de fleste partier går med i. 

 
Aftalen er i skrivende stund ikke underskrevet, men 
jeg føler mig overbevist om, at der er flertal for den i 

byrådet. Den betyder i praksis et væsentligt løft på en 
række vigtige områder. 
 

Ældreområdet får et løft på omkring 10 mio. Det in-
debærer 8 nye stillinger i hjemmeplejen, omkring 4-5 
stillinger på vores plejehjem. Ansættelse af 36 elever 

på SOSU-området årligt og ansættelse af to nye syge-
plejersker, en akutsygeplejerske og en socialsygeple-

jerske. 
 
På skoleområdet gives der midler til en to-lærerord-

ning i kommunens 1.-3. klasser i udvalgte dansk og 
matematiktimer.  
 

Miljøområdet styrkes med to årlige puljer. 5 mio til 

projekter der understøtter den grønne omstilling. For 

eksempel en omlægning fra gasfyr til varmepumper i 
kommunale ejendomme. Puljen betyder også, at vi 
kan genoptage medlemskabet af Gate2020, som er en 

fælleskommunal miljø- og klimaindsats for alle kom-
muner i Danmark. 

Den anden pulje er på 1 mio. årligt, som er reserveret 
til etablering af mere skov, bynær natur og grønne 
byrum. 

 
På anlægssiden har vi afsat midler til en udvidelse af 
Ishøj skole, etablering af nyt jobcenter og opførelse 

af nyt plejehjem. 
 

Til at finansiere de mange velfærdsløft har vi fundet 
besparelser på det administrative område, vi har re-
duceret i nogle diffuse puljer på børne og undervis-

ningsområdet og vi har omlagt en række udgiver fra 
drift til anlæg på det tekniske område. Vi har også 
gennemført en markant besparelse på TV-Ishøj, der i 

det nye år næppe vil få det udtryk, som vi kender i 
dag. 
 

Alt i alt er det et driftssikkert og ambitiøst socialde-
mokratisk budget, der forhåbentlig kan samle et bredt 

byråd, når vi skal vedtage det den 5. oktober. Jeg er 
stolt over, at byrådets partier har overladt det til soci-
aldemokratiet at stå i spidsen for forhandlingerne, 

selvom vi lige nu ikke er i besiddelse af borgmester-
posten. Det viser, at partierne i Byrådet stadig har til-
lid til Socialdemokratiet som det ansvarlige parti i Is-

høj. 

 

 

********* 

 

Grillfest 
 

Søndag den 5. september havde vores kandidater inviteret til 

grillfest på terrassen ved foreningslokalerne. Heldigvis blev 

det tørvejr inden festen for alvor startede. På billedet kan du 

se kokkene i fuld gang med den lækre mad. 

 

Det var en dejlig dag med taler af hhv. Lars Gaardhøj og Ma-

rie Stærke, og der deltog omkring 45 medlemmer som alle 

hyggede sig med talerne, maden, musikken og hinanden. 

 

Et arrangement som vi gerne vil gentage lidt tidligere på 

sommeren til næste år, 
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Referat fra Generalforsamling lørdag den 28. august 2021 
 

Der deltog 47 medlemmer med stemmeret 

 

1. Valg af dirigent;              Bjarne Kaspersen blev valgt. 

2. Valg af 2 referenter:              Anita og Birgit blev valgt. 

3. Godkendelse af dagsorden:        Godkendt. 

4. Vedtagelse af forretningsorden:  Godkendt. 

5. Valg af stemmetællere:              Bayram, Ebbe og Merete Larsen 

6. Bestyrelsens beretning:              Henning Bjerre 

 

• Godt at der blev landet en Finanslovsaftale med Kommunernes Landsforening og Folketinget. 

Der er nu lavet en aftale om en anden fordeling af Gymnasieelever, således at det bliver en blandet 

elevmasse, det har vi ønsket i mange år 

• Mattias gør det utroligt godt som integrations- og flygtningeminister, det er et vanskeligt område, og 

et område vi her på Vestegnen har stor interesse i. 

• Arne pensionen er vedtaget, der er p.t. 7.000. som har søgt. 

• Der er vedtaget en længe ventet udligningsaftale – den kunne være bedre for Ishøj, men vigtigt at der 

endelig blev vedtaget en ny ordning. 

• Klimaområdet, det er positivt at Ida Auken er med hos os, hun er et stort aktiv på dette område. 

• Splittelsen i gruppen har været en stor udfordring, på trods af mægling m.m. var der alligevel 3 der 

meldte sig ud af partiet og senest yderligere en, så i alt 4 ud af 11 gik ud af gruppen, der er nu 7 til-

bage. Uenigheden var nok mest det på baggrund af, at der blev afholdt en helt demokratisk urafstem-

ning blandt vores medlemmer, som med stort stemmeflertal valgte Merete som vores Borgmesterkan-

didat. Vi skal alle i partiet gøre en stor indsats for at vi i Socialdemokratiet får et godt Kommunevalg, 

så vi igen får Borgmesterposten. Urafstemningen som borgmesterkandidat, samt urafstemningen om 

kandidaternes placering på listen, blev foretaget Online - her en stor tak til Emil. 

•  Corona har betydet, at vi ikke kunne holde møder og sidste års kongres blev også aflyst. Der var dog 

en del møder som blev afholdt online - både lokalt og via partikontoret. Heldigvis kan vi igen afholder 

vore normale aktiviteter - bl.a. Centermøder, Sildemøder, Mandagscafe, Partifest m.v. 

• I år vil byrådskandidaterne også have mulighed for at lave forskellige aktiviteter. 

• Vi har ca. 300 medlemmer med stemmeret. 

• Bladet er udkommet 6 gange - en stor tak til de ca. 30-35 omdelere - uden jer kunne det ikke lade sig 

gøre. Endvidere er der jævnligt sendt nyhedsbreve ud, og vores hjemmeside bliver hele tiden ajour-

ført. 

• Brøndbykredsen har valgt ny ledelse som tyder på en positiv indsats. 

• Vi skal fortsat arbejde for at få Mattias valgt når Folketingsvalget kommer, han skal have et flot valg - 

det fortjener han. 

• Regionen - her er Sofie gået ud for at satse på at blive overborgmester i København. 

• Alt i alt bliver valget den 16. november 2021 - en meget vigtig dag. Stor tak til 7-mandsgruppen for 

samarbejdet. Tak til bestyrelsen og DSU. 

•  

TAK TIL ALLE AKTIVE - UDEN JER INTET STÆRKT PARTI: 

 

Debat: 

Flere takkede for beretningen og ikke mindst den landspolitiske vurdering. 

Angående en nye gymnasieordning, er det også meget vigtigt at også forældrene er med til, at deres 

børn vælger Vestegnen til. 
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• Emil, havde haft personlige samtaler for at løse problemerne med dem der har meldt sig ud af gruppen 

og dermed partiet, var ked af at det ikke var lykkedes. Fandt det vigtig ikke at gå ind i personsager, da 

det er Socialdemokratisk politik der skal lægges vægt på. Håber at det er det der fremover vil ske. 

• Kasper, blev gruppeformand i februar, takkede for at blive positiv modtaget. 

Vigtigt at ældre- og klima Politiken fylder meget. 

Undrede sig over at partimedlemmer, der har været medlemmer i over 40 år - at der var flere blandt 

dem, som har meldt sig ud 

• Vi skal være stifindere og ikke fejlfindere, stor tak til bestyrelsen. 

• Flere var inde på at Klimapolitikken skulle fylde mere. 

 

Hennings replik: 

 

Det er dejligt at være her i dag, er enig i, at det er politikken der er vigtigst. Tak for de 17 års samarbejde. 

 

7. Indkomne forslag 

 

• Forslag om automatisk nedsættelses af kontingentet til halvsats pr. 1. januar, når et medlem har nået 

folkepensionsalderen stillet af kasserer Eva Amdisen. 

Vedtaget 

 

• Forslag om at suppleanter får stemmeret hvis der er forfald af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmø-

derne, stillet af Jørn Højmark. 

 

Forslaget indarbejdes i bestyrelsens forretningsorden 

 

8. Regnskab ved kassereren: 

 

• Regnskabet blev gennemgået - der var ingen spørgsmål. 

 

Regnskabet blev vedtaget. 

 

9. Fastsættelse af kontingent for 2022: 

 

• Kontingentet - her anbefales det - at vi følger partiets anbefalinger. 

 

Vedtaget. 

10 Valg:  

 

Formand for 2 år - Emil Nissen blev valgt 

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Ronni Efland, Jørn Højmark og Ebbe Rosenberg blev valgt. 

2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år – Anita Boulier og Allan Phøl blev valgt. 

2 suppleanter for 1 år – Henriette Ritz Kylmann og Martin Juul blev valgt. 

2 revisorer for. 1 år - Poul Erik Næs og Mette Grantoft blev valgt. 

2 revisorsuppleanter for 1 år - Merete Larsen. og Henrik Olsen blev valgt. 

Valg af fanebærer - Michael Krøl Eriksen genvalgt 

Valg af fanebærer suppleant – Petter Kirkegaard Madsen genvalgt 

Valg af 7 delegerede til Kredsrepræsentantskabsmødet, her anbefalede Emil at dette uddelegeres til besty-

relsen at vælge dem. Også de 3 suppleanter. Dette blev vedtaget. 
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Valg af 3 delegerede til Regionsrepræsentantskabsmøde - her blev Emil, Anita og Merete A valgt. 

Valg af 2 suppleanter - bestyrelsen vælger dem. 

Valg af 3 kongresdelegerede – Emil og Kasper blev valgt den 3. plads drøftes i bestyrelsen. 

Valg af 3 suppleanter, disse vælges af bestyrelsen. 

Valg af 2 til AOF - Bjarne Børgesen og Merete Larsen blev valgt 

 

11. Borgmesterkandidaten orienterer: 

 

Gruppens splittelse skyldes ikke det politiske men det personlige. 

Vi har mistet 4 ud af 11 gruppemedlemmer - det er et stort tab. 

Vi skal arbejde for at få vælgernes tillid. 

Ny gruppeledelse - men samme kurs. 

Vi skal bygge et nyt Jobcenter, som er tilpasset de borgere de skal betjene. 

Alle kan gøre noget for at vi får et godt valg - vi skal også bruge Facebook m.m. for at dele så meget som 

muligt. 

Merete takkede Henning for de 17 år han har været formand. Han har ydet en kæmpestor indsats og været 

en god kammerat og loyal, vi kommer til at savne dig meget. 

Emil takkede også Henning for hans store arbejde og Henning fik overrakt en gave. 

Henning takkede for de pæne ord, nu skal vi se fremad og gøre alt for at få et godt kommunevalg. 

 

12. Valgprogrammet  

 

Der var indsendt 21 ændringsforslag til valgprogrammet.  

3 forslag indstillet til forkastelse af programudvalget 

17 forslag blev indstillet til vedtagelse af programudvalget 

1 forslag delvist imødekommet med omformulering (Merete og Kasper) 

 

Programudvalgets indstillinger blev godkendt 

 

13. Eventuelt: 

Per Madsen (vores eneste æresmedlem - han meldte sig ind i partiet for 75 år siden):. 

Der har selvfølgelig været mest enighed, men selvfølgelig også uenighed, det kan man ikke undgå. 

Håber at vi sammen kan arbejde for Ishøj Kommune. 

Emil takkede også bestyrelsesmedlem Svend Nordbo for hans mangeårige indsats i bestyrelsen. 

Tak til Bjarne for hans ledelse af GF. 

      Ishøj den 13.september 2021 

 

Bjarne Kaspersen-Hansen   Emil Nissen 

 Dirigent      Formand 

 

Referent: Birgit Nielsen     Referent: Anita Boulier 
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+ 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19:00 
 

1. Valg af dirigent 

Pia Gjellerup blev valgt 

Forretningsorden blev gennemgået og godkendt. 

Anita blev valgt som referent. 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Stemmeudvalg: 

Henrik Olsen, Ebbe Rosenberg og Mikkel Weng 

Der var fremmødt 94 stemmeberettigede 

 

3. Redegørelse fra bestyrelsen 

Formanden indledte med at fastslå, at der ikke er 

brug for at grave grøfter her i et valgår. 

Sagen blev gennemgået og næstformanden rede-

gjorde for, hvorfor den samlede bestyrelse har ind-

ledt sagen mod Michael Brostrøm. (Udsendt tidli-

gere) 

Michael Brostrøm redegjorde for sine synspunkter. 

Michael Brostrøm fastholdt sine synspunkter. 

I det store hele en god og sober debat. 

 

4. Afstemning 

76 stemte ja til udelukkelse 

18 stemte nej til udelukkelse 

 

Sagen sendes til Hovedbestyrelsen indenfor 1 uge og Michael Brostrøm har mulighed for at anke indenfor 2 

uger. 
 

Dirigent Pia Gjellerup      Referent Anita Boulier 

 

 

******************* 

 

Kære partimedlemmer 

 

Venligst – husk at give vores medlemsansvarlige Anita Boulier besked, hvis I får: 

 

Ny adresse 

Nyt telefonnummer eller 

Ny mailadresse 

ellers risikerer I at gå glip af vores blad, nyhedsbreve mv. 

 

Anita Boulier, hedeland@post.tele.dk 

 

I er alle velkomne til at komme med artikler, give udtryk for jeres meninger, eller komme med forslag i vores 

partiblad. 

 

Indlæg sendes til: 

 

Emil Nissen, emn@vallensbaek,dk 

Ebbe Rosenberg, ero@ishoj.dk 

 Eva Amdisen, amdisen.eva@gmail.dk 

 

mailto:amdisen.eva@gmail.dk


 
 

 
Socialdemokratiet i Ishøj 

  

10 

 
 

 

Regionsvalget handler om din sundhed! 
v/regionsrådsformand Lars Gaardhøj 
 

 
Den 16. november skal vi igen til stemmeurnerne, 

når der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg. Og 

regionsrådsvalget er vigtigt. For det er i Regionsrå-

det, at vi træffer beslutninger vedrørende sundheds-

væsenet, som har direkte betydning for dig som bor-

ger i Region Hovedstaden. 

 

Som Regionsrådsformand, og som Socialdemokrati-

ets spidskandidat, arbejder jeg for et velfungerende 

offentligt sundhedsvæsen, der er til for alle borgere, 

når sygdom rammer med behandling af højeste kvali-

tet, og hvor alle mødes med respekt og værdighed. 

En region, hvor vi bekæmper den stigende ulighed i 

sundhed, sikrer en stærk kollektiv trafik og gode ud-

dannelsesmuligheder for regionens unge, og særligt 

arbejder for flere faglærte.   

 

Opgøret med ulighed i sundhed er måske den vigtig-

ste dagsorden, vi står overfor. En alt for stor del af 

Region Hovedstadens borgere er nemlig overset.  

Jeg tænker på dem, der faktisk passer deres arbejde, betaler deres skat, lever et godt og trygt familieliv – men ikke passer 

nok på dem selv. 

Min egen far var 3F’er og knoklede selv inden for landbruget og siden i industrien. Han døde af en blodprop kun 61 år 

gammel. Mange faglærte og ufaglærte har hårde og nedslidende job, der forkorter deres liv. Vi kan se forskelle i leveal-

der relateret til uddannelsesniveau og bopæl. En ufaglært mand bosiddende i Ishøj lever i gennemsnit 8-9 år kortere end 

end den veluddannede og højtlønnede mand bosiddende i Gentofte. Sådan skal det ikke være. Vi skal i den kommende 

periode tage fat på uligheden i sundhed og sikre gode lange liv til alle – også dem med de hårde jobs. 

 

På Vestegnen handler sundhed også meget om adgang til egen læge, og det er heldigvis blevet meget bedre de senere år, 

men jeg ved det stadig er en udfordring, og derfor vil som regionsrådsformand arbejde videre på at sikre borgere i Ishøj 

og på Vestegnen lige så god adgang til egen læge som i resten af regionen. Det betyder meget for kronikere, børnefami-

lier, ja, os alle sammen, er der en læge lokalt. Det skal vi som region sikre.  

  

I Region Hovedstaden kan vi meget. Vi gør meget godt. Men jeg tror på, at vi kan gøre det endnu bedre. For vi er sam-

men om sundhed.  

 

Lars Gaardhøj 

********* 

 

Corona-situation i Ishøj 
 

Efter en meget dårlig start på pandemien her i Ishøj, med meget høje smittetal og 

mange beskyldninger mod snart sagt alle grupperinger, ser det ud til at gå den rigtige 

vej.  

 

Incidenstallet ligger nogenlunde stabilt mellem 105 og 133 her sidst i juli måned. Det 

er heldigvis langt fra de 250, som kræver nedlukning. 

Jeg synes at det er på sin plads at rose alle de fornuftige borgere i Ishøj, som har ud-

vist stor omhu og forsigtighed. Der bliver stadig holdt god afstand langt de fleste ste-

der (hvor jeg færdes), der bliver flittigt vasket og sprittet hænder, så hygiejnen er rig-

tig god. Det holder også andre smitsomme sygdomme væk – endnu en god ting. 

En stor ros til boligselskaberne er også på sin plads. Der blev opsat håndsprit i de fle-

ste opgange – alene det at de blev sat op, gjorde os opmærksomme på Corona og op-

fordrede os alle til at passe på. Oplysninger på forskellige sprog har også gjort sit til, 

at alle blev godt orienteret.  
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På de forskellige Facebooksider i boligselskaberne bli-

ver smittetallet oplyst dag for dag, så de fleste kan følge 

med. 

 

Her hvor sommerferien er på sit sidste, er der grund til 

proaktivt at arbejde for, at så mange som muligt bliver 

vaccineret. Mange af os – heriblandt mig selv - er hel-

digvis færdig-vaccineret (medmindre vi skal have et 3. 

stik.)  

I øjeblikket er ca. 45% af Ishøjs borgere blevet vaccine-

ret, så jeg vil her opfordre alle, der nu kommer hjem fra 

ferie, til at blive vaccineret, ikke mindst børnene. 

Vi kan se i landene omkring os, at pandemien langt fra 

er overstået. Mange lande lukker ned igen. Nye 

varianter af Corona dukker op, så alle må fortsat udvise 

stor forsigtighed. 

Vaccination er vores bedste våben mod yderligere 

spredning af Corona.  

Vi skal nødig tilbage til, at beboere på plejehjem ikke 

må få besøg, og dermed risikerer at dø i ensomhed. 

Mange smittede lider af senfølger af Corona, og får der-

med ændret og begrænset deres liv, både arbejdsmæs-

sigt og privat. 

Min opfordring skal derfor lyde; bliv vaccineret både 

for din egen skyld og for alle andres skyld.  

 

Anita Boulier

 

 

 

 

 

******** 

 

Var vi medlem i samme partiforening? 
  

Som medlem af den socialdemokratiske partiforening i en årrække samt suppleant til 

byrådet (A) og dermed også deltager i alle gruppemøderne i partiet kan jeg ikke gen-

kende Annelise Madsen beskrivelse i Sydkysten af, hvad der er foregået de seneste to 

år. 

  

For år tilbage var der uoverensstemmelser i partibestyrelsen, men efterhånden som de 

personer, der var uenige med resten af bestyrelsen, har trukket sig, har der været en god 

og konstruktiv tone.  

Fra de første to år, jeg deltog i gruppemøderne, kan jeg ikke huske en eneste gang, at 

man har diskuteret højlydt. Merete Amdisen var gruppeformand og ledede møderne på 

en fair og rolig måde i samarbejde med borgmesteren. 

Uroen startede i december 2019 – for mig ud af det blå – med, at Merete Amdisen blev 

væltet som gruppeformand.  

 

En af arkitekterne var Annelise Madsen sammen med 

blandt andre Ole Bjørstorp, Johnna Stark og Sengul De-

niz (i øvrigt disse tre politikere som gik til Ishøjlisten).  

Nogle dage inden det famøse gruppemøde blev jeg kon-

taktet af Annelise Madsen, som ønskede at tale med 

mig. Vi mødtes på Cafe Bareso i Bycenteret. Stor var 

min undren, da hun startede mødet med at mistænkelig-

gøre Merete Amdisen og tale dårligt om hende. Jeg 

kunne ikke genkende beskrivelsen, hvilket jeg fortalte 

Annelise Madsen, der så nogle dage senere sammen 

med et flertal i gruppen (6-5) stemte Merete Amdisen 

væk fra formandsposten. 

Efterfølgende var stemningen ikke den bedste i grup-

pen, indtil tre personer og nu også Annelise Madsen for-

lod den og partiet. 

 

Den kandidaterklæring, Annelise Madsen nægter at 

skrive under på, har alle andre kandidater underskrevet. 

Erklæringen er i øvrigt den samme som blev brugt til 

kommunalvalget 2017. Erklæringen er taget fra partiets 

hjemmeside og bruges af de fleste partiforeninger i lan-

det. 

Annelise Madsen var en ivrig og dygtig socialdemokrat, 

som brændte for partiet. Det gør mig ondt, at hun 

som datter af kommunens vigtigste person gennem ti-

derne, tidligere borgmester i 27 år, Per Madsen, har for-

ladt os. Jeg er om nogen ked af, at Annelise Madsen er 

stoppet som socialdemokratisk politiker. 

  

Som borger i landets bedste kommune i 62 år øn-

sker jeg fred og fordragelighed i partiet og det øvrige 

politiske liv til kommunens bedste. Men jeg har ikke de-

sto mindre følt, at jeg har måtte tage til genmæle med 

mange af de ukorrektheder, Annelise Madsen frem-

satte i sit indlæg. 

 

 

Nu håber jeg, alle vil se frem mod kommunalvalget i 

november og lade borgerne tale. 

  

Jørn Højmark 

Bestyrelsesmedlem og suppleant til byrådet (A) 
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       Bestyrelsen2021/2022 

 

Formand  

  

Emil Nissen  

Gildbrovej 31, 1.th  

2635 Ishøj  

  

Telefon   

27 27 48 89  

 

emn@vallensbaek.dk 

ee  

 

 

Næstformand  Ronnie Efland 

Vildtbaneparken 43  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

29918213  

  

refland72@gmail.com  

Kasserer  Eva Amdisen  

Ørnekærs Vænge 28  

2635 Ishøj  

  

Telefon  

51 32 70 99  

  

amdisen.eva@gmail.com  

Sekretær og Med-

lemsansvarlig 

  

Anita Boulier 

Ågården 46, 1.tv.  

2635 Ishøj  

  

 Telefon  

31 22 57 31 

  

hedeland@post.tele.dk 

Bestyrelsesmedlem-

mer:  

Thomas Guldager  

Pilegårds Vænge 193  

2635 Ishøj  

 

Telefon   

20 62 42 69  

  

mail@thomasguldagder.dk  

 Jørn Højmark  

Søvangen 33  

2635 Ishøj  

 

Telefon  

40 38 19 94 

 

jorn.hojmark@pol.dk 

  Betina Havmand Demir  

Vildtbaneparken 30  

2635 Ishøj  

 

Telefon  

22 16 07 05 

 

bhavmand@hotmail.dk 

  Allan Pøhl 

Schwartzbach 

Gildbrovej 31, st.th 

2635 Ishøj 

Telefon  

20 46 54 34 

  

allanpoehl@gmail.com 

 Ebbe Rosenberg 

Ishøj Østergade 26,5.  

lejl 2 

2635 Ishøj 

 

Telefon 

22 54 01 46 

 

ero@ishoj.dk 

Suppleant 1. Henriette Ritz Kylmann 

Søvangs Allé 26 

2635 Ishøj 

Telefon 

61 78 37 06 

 

henriette@ritzkylmann.dk 

Suppleant 2. Martin Juel Christensen 

Overkæret 49 

2635 Ishøj 

Telefon 

20 72 17 39 

  

husky913@gmail.com 

DSU Mikkel Weng Nielsen  

Østergården 55, 3.mf 

2635 Ishøj 

Telefon  

21 20 06 41 

  

mwn2635@gmail.com 


