
Socialdemokratiet i Fredensborg  

www.s-fredensborg.dk 

Generalforsamlingen søndag den 19. januar 2020 
 

Humlebæk Dagcenter 

 

Dagsorden:  

  
1. Valg af dirigent  

 

Bestyrelsen indstiller Per Frost Henriksen. 

Per Frost Henriksen blev valgt. 

 

2. Valg af referent 

 

Bestyrelsen indstiller Peter Vilain. 

Peter Vilain blev valgt. 

 

3. Valg af 3 stemmetællere 

 

Nette Andersen, Dorte Skriver og Benn Vestergaard blev valgt 

 

4. Beretninger 

 

a) Formandens beretning v. Vivian Johnsen.  

 

Kære socialdemokrater – kære venner 

Jeg vil gerne starte med at takke for det fine fremmøde.  

2019 var et både spændende og travlt år for partiforeningen – året har især slået 

i valgenes tegn – men der er også sket så meget andet, som jeg vil tale om først.. 

Sidste år talte jeg om græsrødder – frivillige – og det finder jeg grund til igen. 

Jeg talte om græsrødder og frivillige – fordi jeg gerne ville anerkende alle de 

medlemmer som faktisk bruger tid og kræfter på socialdemokratiet og vores 

mærkesager her i vores partiforeningen. Og det vil jeg rigtig gerne gentage for 

det er medlemmernes frivillige indsats som er partiets vigtigste ressource. 

Sammen skal vi drøfte politik og sammen skal vi arbejde for vores mærkesager. 

Og sidste år huskede jeg at invitere medlemmerne til at komme til bestyrelsens 

møder og det var godt jeg gjorde det for det har betydet, at vi nu har en hel del 

medlemmer som vælger at komme på mange af bestyrelsens møder og kan 

bidrage på møderne med at fortælle om hvad der foregår ude i vores 4 

bysamfund og landområderne. 

Så det vil jeg også gentage – Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for alle 

medlemmerne – I er altid velkomne og lidt på skift dukker der også en af vores 

byrødder op for at sikre koordineringen mellem byrådsgruppe og bestyrelse, 
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ligesom jeg – eller Lasse – også deltager i byrådsgruppens møder, hvilket også 

sikrer at vi kan tage med til byrådsgruppen hvad vi hører fra medlemmerne.  
 

Men hvad har vi ellers lavet i år - 2019 har budt på ret store ting:  

 

18 maj fejrede vi 100-års jubilæum i partiforeningen da den ene del af de 2 

gamle partiforeninger som Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune er 

dannet af – blev 100 år. Den anden del er endnu ældre. Vi inviterede til en fest 

med både musik, øl og pølsevogn ved byens hus – og vejret kvitterede med 

dejlig sol. Det var en rigtig fin dag synes jeg – virkeligt festligt blev det. 

 

Og så har vi haft hele 2 valg – Valg til folketinget og til Eu-parlamentet - og 

dertil hørende valgkampagner:  

Arbejdet med Folketingsvalget var jo allerede i gang lang tid før valget – der er 

maget arbejde i at forberede sig til et valg – så Per havde travlt lang tid før 

valget og det havde vi i bestyrelsen også. Og så blev det faktisk en meget lang 

valgkamp – fordi Lars Løkke ventede med at udskrive valg – næsten så længe 

han kunne vente – og vi havde -  EU parlaments valget midt i det hele  hvor 

Mette Poulsen som er her i dag for at kandidere til et andet kandidatur  - stillede 

op til EP valget – og spændende var det hele også…. 

Da han endelig udskrev valg, var Mette Frederiksen meget syg med et 

maveonde – sikken en timing! Men hun kom, hun så og hun sejrede!  

Vi havde jo Per Frost på valg – og så havde vi et tæt samarbejde med 

Helsingørkredsen – så vi havde altså også Henrik Møller på valg her i området – 

Per og Henrik hang side om side i vores vejrtræer og lygtepæle – og de kom jo 

ikke der op og hænge af sig selv… Det er blevet til mange kravleture op i stier 

og træer med plakater for bestyrelsen og de frivillige som hjalp til.. 

 

Vi fik desværre ikke Frost i folketinget, det er rigtig svært i vores kreds – men 

Helsingørkredsen fik Henrik Møller ind i folketinget – og rød blok sejrede. Vi 

mødtes til valgfest i byens hus aften – de af os som havde flere kræfter tilbage – 

de fleste af os var temmelig trætte í dagene efter valget!  

Det var virkeligt et travlt forår og forsommer for de frivillige som deltog i 

valgkampagnen – mange,  mange tak til jer for jeres indsats - og jeg kan kun 

anbefale at endnu flere frivillige giver en hånd med i næste valg – jo flere vi er 

jo bedre! 

 

Vi har i efteråret brugt en del tid på medlemsmøder hvor vi også fik 

startet processen op med at tale politik til vores valgprogram til det næste 

kommunalvalg og vi fortsætter dette i dag.  Og så har vi holdt julefrokost 
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som vanligt – og sikke et flot fremmøde vi havde dette år – fantastisk dejligt 

at I kommer til dette. Det var en super aften synes jeg! 

Noget vi også har brug en del tid på i efteråret og vinteren er at finde nye 

kandidater til folketing og regionsråd – og i dag skal vi indstille de 

kandidater vi vil have til at gå videre til opstilling i kredsen. 

Tak for et godt år – tak for samarbejdet med bestyrelsen, 

byrådsgruppen og alle medlemmerne  

 

2020:  

Sidste år havde jeg en masse datoer klar til jer, hvor vi havde planer - i år har 

jeg ikke endnu overblik over alle de vigtigste datoer endnu, men:  

Vi mødes som vanligt d. 1. maj til arbejdernes festdag og 5. juni til 

grundlovsmøde! 

Og så har vi en vigtig ting mere – i 2020 har vi nemlig noget at markere 

og være stolte af – Vi har dannet vores egen lokale regering her i 

Fredensborg Kommune i 10 år – dvs. har Thomas har været Borgmester i 10 

år …  

Derfor vil vi gerne sige tillykke - med en gave som borgmesteren selv 

har ønsket sig: 

Han ønskede sig ikke en reception fra partiforeningen i anledningen af 

jubilæet …. I stedet ønskede Borgmesteren sig en kaffebrygger som han kan 

donere videre til Kulturstation i Humlebæk… Værsgo og tillykke! 

Og som en lille erindring om 10 år jubilæet har vi også en anden lille 

gave … for det er jo sådan at når man har været sammen i 10 år plejer man 

at fejre det med ”tin”… Derfor skal du have et snapseglas i tin (med 

indgravering; ” Borgmester 10-års jubilæum 2020”) 

Stort tillykke med jubilæet! 

 

b) Beretning fra Regionen (Poul Juul og Dorte Beyer) 

 

Poul Juul fortæller hvordan regionen er bygget op. 
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1813 er nu blevet anerkendt af lægerne som politisk bestemt. Nyt Hospital i 

Hillerød indvies i 2024. Med 572 enestuer. Man regner med at den 

gennemsnitlige indlæggelsestid går fra 4 til 2 dage grundet bedre teknik. 

Der vil formodentligt være problemer i kommunerne med alle dem der 

udskrives tidligere. 

Der arbejder 38.000 medarbejdere i regionen. 40 mia. i omsætning og 

dækker 29 kommuner. 

Der er et anlægsbudget over de næste mange år på 40 mia. til at udvikle 

bygninger. 

 

Dorte Beyer: 

Det nye hospital i Hillerød har fokus på at det er ”rigtigt” syge der ligger der 

og ikke personer der ikke kan udskrive til kommunerne.  

Dorte fortæller om en ny gruppe af sygeplejersker der sikrer overgang 

mellem sygehus, kommune og hjem. Det giver store udfordringer hvis 

patienterne falder imellem 2 stole og derfor er sygeplejerskerne bindeled 

mellem Hospital og Kommunen. Livskraft kontaktes af kommune, hospital 

og plejecentre for at koordinere hvis hjemmeplejen. 

 

c) Beretning fra landspolitikken v. folketingsmedlem Henrik Møller  

 

Henrik Møller takker først Per for i valgkampen at have været kolleger og 

ikke konkurrenter. Thomas og Henrik startede i DSU og mente dengang ad 

de skulle være fremtiden. 

Mette Frederiksen meldte ud at hun ville gå efter en mindretalsregering, 

ellers havde de forhandlet endnu. Henrik sidder i Transportudvalget, 

Boligudvalget, kirke, nordisk, (kig på hjemmeside.) 

Den største opposition der har været i folketinget indtil nu er de Radikale der 

er lidt sure. Det har været en fantastisk start på regeringstiden. 

Forståelsespapiret er ikke juridisk bindende så der kan arbejdes frit ud fra 

det. Ministre har haft god mulighed for at holde lidt igen så de ikke har 

skullet melde noget ud hele tiden.  

Finansloven var noget at det første der skulle forhandles på plads med de 4 

partier der havde underskrevet forståelsespapiret. Det blev en klimalov med 

70% reduktion i co2, selvom målet i valgkampen var 60%. 

Det er minimums normering og folkeskolelærere der fyldte meget. Området 

har været beskåret i for lang tid. Skat har lidt under de tidligere regeringer og 

har fået lidt kunstigt åndedræt. Løft af psykiatrien og styrkelse af politiet. 

Uddannelsesloftet blev fjernet. Godhavnsdrengene fik deres velfortjente 

undskyldning. De borgerlige må stå og undre sig over hvorfor det var så 

vigtigt ikke at give den undskyldning.  

Der bliver arbejdet på at Blackstone ikke kan operere i Danmark. 
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Erhvervsministeriet er i gang med at kigge på kviklån. Gaspatroner bliver 

reguleret, da de tydeligvis bliver misbrugt. Social dumpning bliver der lavet 

en indsats på. Det løser ikke alle problemer, men det er første skridt på vejen. 

Klimaloven er der bred opbakning om folketinget. 

Den borgerlige fløj er i opløsning og ikke den store udfordring. Der er 

mange gode ministre i vores regering. 

Transport i Nordsjælland skal der fokus på. 

Der er også fokus på at Louisiana ikke sælges. 

Mimrekortet skal udfases. Der er stor opmærksom på hvad der sker. Det er 

DOT der har truffet beslutningen uden om politikkerne. 

 

d) Beretning fra byrådsgruppen v. Borgmester Thomas Lykke Pedersen 

 

Udligning er træls for Nordsjælland. Thomas har svært ved at se hvorfor 

Fredensborg kommune skal betale til jyske kommuner hvor borgerne har et 

højere månedligt rådighedsbeløb end borgerne i Nordsjælland. Vi risikerer at 

skulle betale mellem 12 og 54 millioner om året mere i udligning. Det vil 

ødelægge Fredensborg Kommunes økonomi. 

Bredt budgetforlig med alle byrådsmedlemmer minus Liberal alliances ene 

mandat stemte for. Vi kan blive gældfri i 2024 som den kun 4 kommune i 

hele Danmark. 

 

Nivå: Etape 1af Nivå bymidte kommer på plads i marts og omhandler de 2 

store butikker og nogle boliger. Etape 2 er med generationernes hus og 

kommer på et senere tidspunkt.  

Nivå Havn får nye pontonbroer og havnen udvikles generelt. Det ses gerne at 

der på sigt kommer et fælles foreningshus så man kan dele faciliteterne.  

Der er ikke flertal for svømmehal i det nuværende byråd. Men der er generel 

opbakning i byrådet til svømmehallen når kommunen er gældfrie i 2024. 

 

Humlebæk. Nyt plejehjem ved Boserupvej indvies i år. Det er et stort projekt 

og det vil hjælpe gevaldigt på ventelisterne til plejehjem. Det gamle bibliotek 

skal sælges og der skal bygges nyt bibliotek der hvor det gamle posthus 

ligger.  

Parkering omkring Louisiana er stadig en udfordring. Der arbejdes på at 

etablere p-pladser nord for Humlebæk kro. 

 

Fredensborg: Der arbejdes på et sundhedshus i Fredensborg. Der bevilges 30 

millioner til et sundhedshus.  

 

Kokkedal: Der arbejdes på senioregnede boliger i kommunen. Der er 

borgermøde i rådhuskælderen den 22/1 hvor man kan give sin mening til 

kende. Der skal på sigt bygges i alle bysamfund. 
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Firmaet der vandt udbuddet om at bygge Gymnastikkens hus gik konkurs 

inden kontrakten var underskrevet. Der skal findes en ny entreprenør. 

 

Der er afsat midler til at skabe bedre læringsmiljøer i folkeskolerne. Der 

startes i Kokkedal og Nivå og senere Fredensborg og Humlebæk. 

Emdrup og Ullerød er helt i top over bedste skoler i Danmark. 

 

Normeringer i daginstitutioner ligger vi helt i top, men det fremgår ikke af 

tallene. 

 

Langstrup mose er renset for gamle patroner fra skydebanerne. 

 

Sporten understøttes bredt… 

 

Madordning til ældre fastholder priser. 

 

Rehabiliteringsindsatsen inddrager pårørende meget mere. 

 

Der gives flere penge til dagcentrene. 

 

Skovturen bibeholdes. 

 

Jobcentrene får dårlig presseomtale, men vores fungerer fint. 

 

e) Debat om beretningerne  

 

Spørgsmål til Henrik Møller om Mimrekort,  

Priser for den offentlige transport. Prisstigninger på pensionistkort er 

bekymrende da de rammer de svageste pensionister. 

Svar fra Henrik: Der er meget fokus på mimrekort, da det rammer mange svage. 

Christiansborg er klar til at indgå i dialog med DOT der træffer beslutningerne. 

Der skal snakkes prisstruktur i den kollektive transport for at flytte flere over i 

den offentlige transport. 

 

Sp: Thomas, kærnevelfærd hvordan sikres god tilgængelighed for ældre. 

Svar: Fredensborg kommune har ansat en tilgængelighedskoordinator som kan 

kontaktes. 

 

Sp: Thomas hvad er byrådsgruppens holdning til udvidelsen af Per Gyrum 

skolen 

SV: Forskellige meninger, men transport skal løses inden der arbejdes videre 

med en udvidelse. 
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Sp: Henrik, Mimrekort hvorfor flytte til rejsekort der skal udfases 

Sv: Ikke besluttet, men det bliver en app fremover i stedet for et kort. 

 

Sp: Henrik, Mimrekort, hvorfor skal jyderne betale mindre end sjællændere. 

Sv: Der skal kigget på udligning, for at undgå at vi betaler for deres transport. 

 

Sp: Henrik, Transport. Hvad er planerne for at udbygge transport i Nordsjælland 

for at sikre vækst? 

Sv: Femern forbindelsen vil skabe vækst i det sydlige, men der er fokus på 

infrastruktur i Nordsjælland, vi er dog i skarp konkurrence med jyderne. 

Forlængelse af Hillerød og Frederikssund motorvejene og Kystbanen er i fokus. 

 

Sp: Thomas Hvorfor ikke sundhedshus i Jernbanegade?  

Sv: Der kigges på flere løsninger i fredensborg. 

 

Sp: Mimrekort forslag til generalforsamlingsudtalelse fra Poul Juul 

Forslag til pressemeddelelse med ændringer blev vedtaget. Bilag 1 

 

5. Forelæggelse af årsregnskab 2019 til godkendelse v. Christian Spure Hansen. 
 

Christian fremlagde det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 
 

6. Forelæggelse af budget 2020 til godkendelse samt fastsættelse af kontingent 

og partiskat for 2020 v. Christian Spure Hansen.  
 

Christian fremlagde budgettet for 2020. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og partiskat.  
Kontingentet til partiforeningen er pt. 404 kr. årligt. Halv pris for pensionister: 

202 kr.  

Partiskatten udgør 3 ½ % 

Partiskatten for borgmesterløn 2.0% og 3,5% for andre poster. 

 

Budgettet blev godkendt med ovenstående satser. 
 

7. Indkomne forslag 
 

Ingen forslag modtaget. 
 

8. Valg til partiforeningen 

 

a) Valg af formand for 2 år  
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Vivian modtager genvalg. Vivian blev valgt uden modkandidater. 

 

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
På valg er Dorte Beyer Nielsen, Jan Jensen, Peter Vilain 

Knud Erik Mikkelsen stiller op. 

 

Stemmer:  

Dorte Beyer  27 

Jan Jensen  29 Valgt 

Peter Vilain  45 Valgt 

Knud Erik Mikkelsen 43 Valgt 
 

c) Valg af suppleanter for 1 år  

På valg er Majbritt Damborg, Lars Sandt 

Dorte Beyer stiller op. 

 

Stemmer:  

Dorte Beyer  1. Suppleant  

Majbritt Damborg 2. Suppleant 

Lars Sandt  3. Suppleant  

 

Suppleanter tilkendegav at de kunne godkende ovennævnte rækkefølge. 
 

d) Valg 2 revisorer for 1 år  

På valg er Lisbeth Jansen og Jacob Jepsen 

Begge blev genvalgt uden modkandidater 

 

e) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år  
På valg er Benn Vestergaard samt en ubesat. 
Benn Vestergaard blev genvalgt  

Lars Peter Albrechtsen blev valgt som ny revisorsuppleant. 

 

9. Valg til Kredsforeningen 

 

a) Valg af 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen  

    Forslag: Bestyrelsen udpeger selv 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen  

Bestyrelsen fik mandat til at udpege 8 repræsentanter. 

 

b) Valg af 4 suppleanter til kredsbestyrelsen 

    Forslag: Bestyrelsen udpeger selv de 4 bestyrelsessuppleanter 

 Bestyrelsen fik mandat til at udpege 4 suppleanter 
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10.  Valg til Socialdemokraterne i Hovedstaden (SiHR) 

11.   
a) Kredsformanden er født medlem  

 

b) Valg af medlemmer af regionsrepræsentantskabet  

Forslag: Partiforeningens bestyrelsesmedlemmer i kredsen vælges som 

delegerede og, at kredsbestyrelsessuppleanterne vælges som suppleanter for 

disse. 

Bestyrelsen fik mandat til at udpege delegerede blandt medlemmer af 

partiet. 
 

12.  Delelegerede til kongressen  

 Forslag: Bestyrelsen udpeger de delegerede.  

 Bestyrelsen fik mandat til at udpege delegerede. 

 

13.  Valg af folketingskandidat 

 Louise Mehnke stiller op, Louise præsenterede sig selv. 

 Suzan Daoud Stiller op, Suzan præsenterede sig selv. 

 

Valg: 

Louise Mehnke  36 Stemmer 

Suzan Daoud  11 Stemmer 

 

Louise Mehnke indstilles som kandidat til kredsen. 

 

14.  Valg af regionsrådskandidat 

 

Mette Fruergaard Poulsen stiller op, Mette præsenterede sig selv. 

Ergin Øzer stiller op, Ergin præsenterede sig selv. 

 

Valg:  

Mette Fruergaard Poulsen 18 stemmer 

Ergin Øzer  25 stemmer 

 

Ergin Øzer indstilles som kandidat til kredsen. 

 
 

15.  Pressemeddelelse 

 

 Bestyrelsen udarbejder en pressemeddelelse inkl. mimrekort. 
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16.  Eventuelt 

 

Per Frost holdt en 10 års jubilæumstale for Thomas. 

Opfordring til bestyrelsen om at nedsætte arbejdsgrupper om at udarbejde 

valgprogram til KV21. Bestyrelsen indkalder snarest netværksgrupperne til 

møder om valgprogram. 

 

Per Frost takkede af. 


