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Socialdemokratiet i Ishøj 
 
 

 
 

 

Indkaldelse til  

 

ordinær organisatorisk  

 

generalforsamling 

 

Lørdag den 19. marts 2022 

 

 kl. 10 (dørene åbnes kl. 9,15) 

 

 Multisalen, Gildbroskolen 

Gildbrovej 39 

 
Der serveres vand til generalforsamlingen, men du er velkommen til 

selv at medbringe  

kaffe (og krus). 

 
Kommende aktiviteter 

 

Temamøder den 2. torsdag i måneden kl. 19,00 (info om emne ud-

sendes på e-mail) 

 

1. maj-møde afholdes i Multisalen på Gildbroskolen, Gildbrovej 39 

kl. 9,00. Partiforeningen sørger for øl og vand, men I er velkomne 

til selv at tage kaffe (og krus) med. 

 

1. maj talere: 

o Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister 

o Ole Wehlast, formand for NNF 

o Merete Amdisen, borgmester 

o En repræsentant for DSU 

 

Bestyrelsen ser frem til en festlig dag, nu når vi endelig – efter 2 

års Corona pause igen kan mødes til 1. maj-møde med taler, sange 

og godt humør. 

 

 
 

  

Bladredaktion: 
 
Emin Nissen 
Ansvarshavende 
E-mail:  
emn@vallensbaek.dk 
Tlf. 2727 4889 
 
Ebbe Rosenberg 
E-mail: 
ebberosen-
berg@gmail.com 
Tlf. 2254 0146 
 
Layout: 
Eva Amdisen 
Email: 
amdisen.eva@gmail.com 
 
 
Hjemmeside: 
 
www.s-ishøj.dk 
 
 
Deadline næste nummer: 
 
 
Den 4. april 2022 
 
Indlæg sendes til  
Emil NIssen  
Ebbe Rosenberg, 
Eva Amdisen 
 
 
Tryk ICON 
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Dagsorden til generalforsamlingen  

den 19. marts 2022kl. 10,00 i Multisalen,  
Gildbroskolen, Gildbroskolen 39 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referenter 

3) Godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen 

4)  Vedtagelse af forretningsorden  

5)  Valg af stemmetællere 

6)  Bestyrelsens beretning v/formanden 

7)  Indkomne forslag 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 15/2 kl. 12.00 (jvf. vedtægterne) 

8) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2021 

9) Fastsættelse af kontingent for 2022 og budget 2022 

10) Valg: 

a) 1 Kasserer for 2 år 

b) 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

c) 2 suppleanter for 1 år 

d) 2 revisorer for 1 år 

e) 2revisorsuppleanter for 1 år 

f) Valg af fanebærer 

g) Valg af fanebærersuppleant  

h) Valg af 7 delegerede til Kredsrepræsentantskabsmøde 

i) Valg af 3 suppleanter til kredsrepræsentantskabsmøde  

j) Valg af 3 delegerede til regionsrepræsentantskabsmøde  

k) Valg af 2 suppleanter til regionsrepræsentantskabsmøde  

l) Valg af 3 kongresdelegerede 

m) Valg af 3 suppleanter for kongresdelegerede (personlige suppleanter) 

n) Valg af 2 AOF-repræsentanter for et år 

11) Borgmester orienterer om arbejdet i det nyvalgte byråd 

12) Evt. og afslutning 
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Forretningsorden for ordinær generalforsamling Socialdemokratiet Ishøj 
 

• Der vælger én dirigent. Alle skal respektere dirigentens anvisninger. 

• Dirigenten skal ved mødets begyndelse konstatere om generalforsamlingen er lovligt ind-

kaldt. 

• Det afklares hvor mange stemmeberettigede der er til stede. 

• Der vælges to referenter der skriver referat af generalforsamlingen. Referatet skal underskri-

ves af dirigenten, formanden og sekretærerne. Efterfølgende udsendes referatet til bestyrel-

sen, og efterfølgende udsendes referatet til alle medlemmer via foreningsbladet. 

• Dirigenten kan stille forslag til debattens afslutning og begrænsninger i taletiden. 

• For at flest mulige kan få lejlighed til at deltage i debatten, gælder en taletid på 2 minutter. 

• Det samme gælder for fremlæggelse af indkomne forslag – med undtagelse af vedtægtsfor-

slag. 

• Ingen kan få ordet om samme sag mere end 2 gange. 

• Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning. Alle personvalg fo-

regår ved skriftlig afstemning. 

• Dirigenten kan afslutte generalforsamlingen efter 4 timer. 

 

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

Beretning for Socialdemokratiet i Ishøj for 2021 
 
Endnu et år er gået under coronaens favntag i Danmark og hele verden. Som man tror der er styr på det, er der 

kommet en ny variant, der har ændret spillepladen. Det ser dog ud til at vi er på vej i den rigtige retning, 

selvom rigtig mange danskere har været smittet, ikke mindst med den sidste variant Omikron. Man kan derfor 

kun håbe at der ikke kommer en ny variant, hvor vi igen skal lukke samfundet ned.  

 

Coronaen har naturligvis også betydet en del for det arbejde bestyrelsens har lavet. Hele vinteren og for-

året/forsommeren var uden medlemsaktiviteter med fysisk fremmøde grundet restriktionerne. Det var først 

efter sommerferien at der igen kom gang i aktiviteterne, og da var det hele koncentreret om byråds- og region-

rådsvalg. Så på den måde har året været helt anderledes end det vi plejer. 

 

Den ordinære generalforsamling 28. august 2021, blev en generalforsamling, hvor der var en god stemning og 

en god debat. Der blev valgt en ny formand ligesom der kom nye bestyrelsesmedlemmer. Efter den svære tid 

med udmeldelser m.m., var det dejligt at der igen var enighed om, at socialdemokratiet i Ishøj kunne se samlet 

fremad mod byråds- og regionsvalget, der kom små 3 måneder efter generalforsamlingen. Bestyrelsen var der-

for fuldt engageret fra dag et med valgkampen og alle de ting der følger med.  

 

Resultatet blev at socialdemokratiet fik 9 mandater, en tilbagegang på 2 mandater. Med alt det der skete forud 

for byrådsvalget, må det betegnes som være et godkendt resultat. Socialdemokratiet i Ishøj indgik i valgfor-

bund med både Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Der var forsøgt andre løsninger, men da det ikke 

var muligt, var denne løsning klart at foretrække frem for ikke at være i et valgforbund. Vores stemmeprocent 

faldt fra 51,5 i 2017 til 37,8 i 2021. Det ser naturligvis ret voldsom ud, og er det også. Man kan altid diskutere 

årsager, men minksagen og den lave valgdeltagelse har ikke gjort noget godt for os. Selve valgdeltagelsen i 

Ishøj blev på 56,26 procent. Den lave valgdeltagelse bliver vi nødt til at tænke på til næste valg. Uanset at der 

var Corona, ligger Ishøj ret lavt på listen over stemmedeltagelse. Det skal vi gøre noget ved, både lokalt og 

centralt, så demokratiet ikke kommer under pres.  

Resultatet af valget blev at vi fik en ny borgmester Merete Amdisen. Samtidig fik vi valgt 4 nye medlemmer i 

vores gruppe. I forhold til sidste periodes store udfordringer ser det heldigvis ud til, at der nu er faldet ro på. 

Konstitueringen i byrådet gjorde at 15 af de 19 mandater står bag. Det er foruden socialdemokratiet Venstre, 
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Konservative, SF og Enhedslisten. Der er dermed lagt op til det brede samarbejde som vi gik til valg på og 

som allerede nu ser ud til at fungere fornuftigt. Det har betydet at de andre partier har fået 3 formandsposter og 

vi har fået 3 samt borgmesteren. Alle andre poster er fordelt ud fra valgresultatet. Det betyder at alle vores 

medlemmer i byrådet er med i 2 udvalg og med en enkelt undtagelse enten er formand eller næstformand i et 

udvalg. Dermed er det også forsøgt at opfylde så mange ønsker som muligt. Der er med andre ord en god mu-

lighed for at der bliver taget de rigtige beslutninger i byrådet. 

 

Regionsrådvalget blev desværre ikke en god oplevelse for socialdemokratiet. Vi bibeholdt regionrådsfor-

mandsposten, men tabte 4 mandater. Det skyldes både tilbagegangen i storbyerne, men også et formandsskifte 

tæt på valget. Derudover indgik socialdemokratiet ikke i nogen valgforbund, hvilket resulterede i at konserva-

tive fik flere mandater end socialdemokratiet, selvom de fik 17.000 stemmer mindre. Derfor er valgforbund så 

vigtige. Vores egen kandidat i kredsen Erdal Colak fra Vallensbæk blev valgt som nummer 12 på listen og er 

dermed 3 suppleant. Det er vigtigt at have en repræsentant i regionen. Vi har set hvad det betyder med læger, 

gymnasier, busser og andre emner. Derfor skal vi til næste valg gøre hvad der er muligt for at få valgt en kan-

didat der kan varetage vores fælles interesser i de 3 kommuner i kredsen.  

 

Landspolitisk har det været et udfordrende år. Mette Frederiksen har igen skulle være den aktive på corona-

indsatsen og de borgerlige har været mere og mere stålsatte på at alt skulle tilbage til normalen. Det har også 

gjort det sværere at lave store aftaler. Der er dog lavet mange aftaler i løbet af året, men mange er glemt i co-

ronaens tegn. En af de aftaler er boligaftalen, hvor planen er at der skal bygges 20.000 nye boliger i og om-

kring storbyerne til en fornuftig husleje. Derudover er der uddannelsesaftalen, der skal sikre at ikke alle ud-

dannelser foregår i de store byer.  

 

Meningsmålingerne var frem til at minkkommissionen startede sit arbejde gode og lå over valgresultatet. Efter 

er der en lille tilbagegang i de forskellige målinger, men som regeringsparti er det ikke unormalt. Der skal se-

nest været valg i foråret 2023, og når det kommer, skal vi være klar til at slås for den solidariske vej, frem for 

en borgerlig side, der kommer til at bestå at superliberalister fra både Liberal Alliance og Nye Borgerlige. 

Dertil kommer kampen om hvem der skal være statsminister. Det sidste lod på vægtskålen kan igen være de 

radikale, men det er svært at se hvordan det skal kunne fungere i en borgerlig kombination, så jeg håber valg-

resultatet bliver sådan at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister og dermed kan få lavet de aftaler det 

ikke har været mulige at lave grunder Corona.  

 

Hvis vi kigger på vores egen lille verden, har der i løbet af året været afholdt sildemøder, medlemsmøder, 

webmøder, valgopstart med grill, centeraktivitet med roser, samt andre møder og aktiviteter. Det der er vigtig 

for bestyrelsen er, at medlemmerne bliver inddraget i de ting der foregår. Derfor har bestyrelsen også besluttet 

at der en gang om måneden skal være et temamøde om vores lokalpolitik, hvor de enkelte byrådsmedlemmer 

har mulighed for at fremlægge aktuelle temaer. 

Derudover ser vi frem til igen af kunne afholde arrangementer som 1. maj, sildemøder, og andre  

aktiviteter. Der er dog en udfordring for bestyrelsen. Valgresultatet har bevirket at vores årlige driftstilskud fra 

kommunen i forhold til antal stemmer falder drastisk efter valget. Med andre beslutninger betyder det, at vores 

samlede driftsmidler falder med ca. 16.000 kr. pr. år. 

Det lyder måske ikke af så meget, men det er et fald på over 20 procent. Bestyrelsen har diskuteret hvad der er 

af muligheder, og har besluttet at der fremover skal betales 40,- kr. hvis der er mad, eksempelvis sildemøder 

og 20 kr. hvor der er kaffe og vand. Det vil gøre det muligt at fastholde vores aktivitetsniveau fra før Corona 

tiden og hvor driftsregnskabet stadig hænger sammen. Det sidste er vigtigt for bestyrelsen. +Vi kan give hin-

anden hånden på, at vi ved næste byrådsvalg får op mod 50 procent af stemmerne igen, hvilket ikke er umu-

ligt, når Merete nu har overtaget borgmesterkontoret.  

Der er med andre ord kommet ro på og god gang i arbejdet i socialdemokratiet i Ishøj, Vi er dog ikke stærkere 

end at vi har brug for jer medlemmer til at holde det hele kørende og til at være med til at bidrage til den poli-

tiske udvikling. Det vil bestyrelsen bestræbe sig på at opnå.    

 

Tak til alle der har bidraget i valgkampen og ellers har gjort en indsats. DSU havde deres kandidat til byråds-

valget, og vi håber at DSU også i fremtiden vil bidrage i vores arbejde. Vi har brug for jer og I har brug for os.  

 

På bestyrelsens vegne 

Emil Nissen, Formand 
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Gruppeformandens beretning 
Af Kasper Bjering, formand for byrådsgruppen 

 
Da vi står over for en organisatorisk generalforsamling, har byråds-

gruppen ikke lavet en egentlig beretning over det lokale politiske 

arbejde siden sidst. Jeg vil dog alligevel skitsere nogle træk ved ud-

viklingen i gruppen. 

 

Det er omtrent et år siden at tre ud af gruppens daværende 11 med-

lemmer forlod vores parti og dannede Ishøjlisten. Tre måneder se-

nere forlod endnu et medlem gruppen og dannede sin helt egen per-

sonlige platform ”Liste M”. 

 

Gruppen har derfor brugt en hel del kræfter på frem mod valget at 

opbygge nye og bedre relationer til de øvrige partier i byrådet, samt 

nye måder at arbejde mere konstruktivt sammen på. Resultatet blev 

et stærkt valgforbund med V, K og DF ved kommunalvalget i no-

vember, samt et godt forhold til SF, Ø og R, der dog ikke ønskede 

valgforbund. Resultatet blev 9 ud af 19 mandater. 

 

På valgaftenen indgik vi hurtigt en konstitueringsaftale med byrådets fire øvrige partier (V, SF, K og Ø), mens 

de to lokallister holdt sig uden for.  

Resultatet blev at vi vandt borgmesterposten, tre udvalgsformandsposter, samt næstformandsposter i de øvrige 

tre udvalg. Samtidig fik alle partier og lister plads i et udvidet økonomiudvalg. 

 

Vi har således benyttet konstitueringen til at invitere til et langt bredere samarbejde mellem byrådets grupper – 

også med de grupper der ikke er med i vores egen aftale. Her ca. to måneder inde i valgperioden tyder det på, 

at vi er godt på vej med et fast bredt samarbejde, og en kultur hvor hele byrådet taler langt mere sammen om 

politiske løsninger, end tidligere. 

 

I forhold til budgetvedtagelse gjorde vi os allerede i efteråret 2021 nogle erfaringer om en langt mere dialog-

baseret måde at lægge budget, som nu har resulteret i en mere åben og inddragende proces over for såvel vores 

egen byrådsgruppe, som resten af byrådet. 

 

Også internt i den socialdemokratiske gruppe arbejder vi med hvordan gruppen bliver mere aktiv i udviklin-

gen af den socialdemokratiske politik i byrådet. Vi er gået over til to gruppemøder om måneden, så vi også 

kan bakke hinanden op i udvalgsarbejdet, og har holdt et godt strategiseminar. 

Byrådsgruppen har ni meget aktive og diskuterende medlemmer, som i en god tone udvikler på de mange sa-

ger gruppen behandler.  

Samtidig har vi et godt samarbejde med partiforeningen, med gensidig repræsentation mellem gruppe og be-

styrelse, og som noget nyt har byrådsgruppen inviteret DSU til også fast at deltage i gruppens møder. 

 

Politisk er den største sag over lang tid at skaffe økonomisk råderum til at sikre servicen til det stærkt vok-

sende antal ældre over 80 år. Fra ca. 500 for 5 år siden til ca. 1250 om 5 år. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi 

nedprioriterer andre kommunale opgaver – en diskussion vi som gruppe og partiforeningen skal tage hul på 

frem mod budget 2023. 

 

Den økonomiske situation er i øvrigt god. Ishøj har den femte største formue målt pr. borger blandt danske 

kommuner, og vi har balance i budgettet. Vores udfordring er at vores anlægsramme på ca. 80 mio. kr. om året 

og vores serviceramme på ca. 1350 mio. kr. om året, er fyldt ud. 

 

Vi mangler altså ikke penge, men lov til at bruge penge. Resultatet har været, at vi nu forsøger at ryste forti-

dens afhængighed af os. Vi har afviklet gæld for ca. 80 mio. kr. det seneste år, og behøver ikke længere søge 

særlige tilskud. Vi er på vej imod, at Ishøj kan klare sig selv. 
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Vi gik til valg på ”samme sikre kurs”, men også på en ”ny åben ledelse”.  

 

Vi arbejder derfor med at styrke eksisterende og opfinde nye måder at inddrage borgerne i kommunens udvik-

ling. Det er vigtigt at vi reelt åbner op og inddrager så tidligt som muligt i de forskellige politiske processer. 

Også den grønne omstilling har vi taget fat på. Det gælder i arbejdet med nye og eksisterende lokalplaner, ud-

vikling af grønne transportformer, herunder lade-muligheder for el-biler. Energioptimering af kommunale 

bygninger, oprettelse af mere natur, sikring af biodiversitet, mv. 

 

Jeg skal ikke her remse alle de forskellige områder af kommunens politiske drift op, men blot opfordre til at 

man bruger de lokalpolitiske debatmøder hver måned (typisk torsdag i ugen efter byrådsmødet) til at møde 

gruppen og stille spørgsmål.  

 

Man er naturligvis også altid velkommen til at ringe eller skrive til mig (2140 6037 / kabsj@ishoj.dk) eller de 

øvrige gruppemedlemmer. 

 

Efter et hårdt år med splittelse, er Socialdemokratiet tilbage i centrum for det brede 

samarbejde om et stadigt bedre Ishøj.  

 
 
 

********** 
 
 
 
HVILKE LIGHEDSPUNKTER ER DER MELLEM ISHØJ SENIORRÅD OG ISHØJ FORSYNING?? 

  

Det vil jeg vende tilbage til. 

 

Først vil jeg sige tak til jer, der har stemt på mig til Ishøj Seniorråd. Jeg blev både overrasket og meget glad 

for den store opbakning.  

 

Seniorudvalget består af 7 medlemmer - nu af 2 kvinder og 5 mænd. Pga. af den store opbakning valgte jeg at 

stille op som formand, og jeg er glad for, at jeg blev valgt. 

 

Det er første gang, Seniorrådet ledes af en forkvinde! 

  

Vi har holdt vores 1. møde den 11. januar 2022; vi har fordelt de poster, der er i Seniorrådet og fået afstemt de 

forventninger, vi har til de opgaver, der er for udvalget. 

 

Vigtigst for udvalget er at blive mere synlige over for alle borgere i Ishøj. 

Endvidere er det meget vigtigt, at alle de sager, som vedrører seniorer skal behandles i Seniorrådet. 

  

Men nu vil jeg vende tilbage til, hvad ligheden er mellem de to udvalg: 

 

- Ligheden er såmænd, at gennemsnitsalderen i begge udvalg er 70 år... 

  

På de 3 pladser, som Socialdemokratiet havde indflydelse på i Ishøj Forsyning, er gennemsnitsalderen p.t. 78 

år, altså 8 år højere end Seniorrådets gennemsnitsalder. Det synes jeg er tankevækkende - og støder naturligvis 

en ung kvalificeret kvinde som mig - på 72 år... 

 

Hvor blev en bredere aldersfordeling af? 
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En forskel på Ishøj Forsyning og Ishøj Seniorråd er til gengæld, at Ishøjs Forsynings bestyrelse udelukkende 

består af mænd. 

 

Hvor blev kvinderne af?  

Hvor blev ligestillingen af? 

Partiets love tilsigter at “.... hvert køn skal være repræsenteret med mindst 40%”. 

Så hvorfor har man ikke taget hensyn til det aspekt? Det undrer jeg mig også over. 

 

Jeg vil dog give en rose (en socialdemokratisk én af slagsen) for, at de 3 valgte i Ishøj Forsyning, ikke er med-

lem af Byrådet, da vi jo har en hensigtserklæring, der siger, at sådanne pladser skal gå til kandidater der ikke 

opnåede valg + bestyrelsesmedlemmer. 

  

Seniorrådet er hvor jeg i fremtiden - som senior - vil lægge min arbejdsindsats og jeg glæder mig til at løse 

opgaverne. 

  

Mange nytårshilsner 

Birgit Nielsen 
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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@thomasguldager.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 

 

ebberosenberg@gmail.com 

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 


