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Referat af Generalforsamlingen søndag den 17. januar 2021 

 

Dagsorden:  

  
1. Valg af dirigent  

 

Per Frost Henriksen valgt og konstaterede at mødet er lovlig indkaldt 
 

 

2. Valg af referent  

 

Peter Vilain valgt  
 
 

3. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed ved dirigenten 

 
Grundet Coronasituationen skulle generalforsamlingen godkende at generalforsamlingen blev 
afholdt elektronisk.  

 

Generalforsamlingen godkendte elektronisk afholdelse. 

 

 

4. Mandopråb 

 
Deltagere på generalforsamlingen siger en efter en deres navn, hvorefter medlemsansvarlig 
stemmer af i forhold til medlemslisten og noterer om deltageren har stemmeret. 

Annett Kjær-Andersen kontrollerede alle deltagere og holdt løbende øje men om nye 
medlemmer deltog i mødet. 

 

 

5. Valg af 3 stemmetællere  

 
Annett Kjær-Andersen, Ergin Øzer og Bo Hilsted valgt 
 

 

6. Beretninger  
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a) Formandens beretning ved Vivian Johnsen.  

 

Kære socialdemokrater – kære venner 

Jeg vil gerne starte med at takke jer der deltager i dag for jeres velvilje til at deltage i denne 

elektroniske generalforsamling. Vi er ikke så mange i år som vi plejer til generalforsamling, og jeg 

og resten af bestyrelsen er i høj grad bevidst om at denne mødeform kan være en udfordring for 

mange af vores medlemmer.  

 - Men det er vigtigt for vores partiforening at det kan lykkes at afholde generalforsamling, 

uanset at vi ikke kan mødes af hensyn til smitterisiko, - fordi vi har mange beslutninger som skal 

håndteres her fra starten af året. 

Sidste år på generalforsamlingen kunne jeg fortælle, at 2019 havde været et både spændende og 

travlt år for partiforeningen - et begivenhedsrigt og rigtig vellykket valgår - hvor vores parti var 

kommet til regeringsmagten og vi lokalt også fejrede partiforeningens 100-år jubilæum.  

2020 skulle have været et år hvor partiforeningen kunne mødes for at drøfte politik og vi 

kunne forberede os på et 2021, hvor der venter os et kommunalvalg og regionsrådsvalg i 

november.  

I stedet blev det det første år i mands (og kvindes) minde – hvor vi ikke mødtes til 1. maj. Noget 

lignende er - så vidt vides - ikke sket siden besættelsen.  

Og da det blev grundlovsdag – var det heller ikke muligt at vi kunne mødes.. 

Så når vi ser tilbage på 2020 må vi sige, at det var et år næsten uden, at vi har haft mulighed for 

at samles til medlemsmøder, og rigtig mange af os har været nødsaget til at arbejde hjemme, 

isolere os i længere eller kortere perioder af 2020 og har ikke haft mulighed for at se familie og 

venner til mærkedage, helligdage og til festlige lejligheder.  

Men det lykkes at afholde det årlige medlemsmøde om budgettet d. 19. august, og d. 2. 

september at afholde Kredsgeneralforsamling – med god afstand og håndsprit i 

rådhuskælderen, hvor vi endeligt fik afholdt det meget vigtige valg af folketingskandidat og 

regionsrådskandidat for den samlede kredsforening. Det kunne håndteres takket være en 

smitteudvikling som var i nogenlunde kontrol over sommeren og sensommeren, og derfor var 

der indført lidt løsere restriktioner i forhold til forsamlinger. 

Som indstillet allerede tidligere på året ved generalforsamlingen, faldt valget af 

folketingskandidat på Louise Mehnke - og Ergin Øzer blev valgt som Kredsens 

regionsrådskandidat. Jeg glæder mig til - at vi skal have valgkamp sammen med jer begge! 

 

Med efteråret ramte et stigende smittetal – Det betød at også vores traditionelle julefrokost 

måtte aflyses…. Og nytår blev nok for de fleste af os ret stilfærdig. 

 Corona-pandemien har i sandhed frataget os mange festlige lejligheder i 2020. 

 

Pandemien har dog lært os noget, bl.a. at vi man kan undgå og næsten udrydde influenza, med 

håndsprit, afstand og ved at passe på hinanden - og så har mange danskere også lært nye 

måder at mødes på – ligesom vi i dag mødes til on-line generalforsamling.  
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I går mødtes jeg med hovedbestyrelse, regeringen og bl.a. lokalformænd fra hele landet til 

Nytårsmøde. 

Det var tydeligt på nytårsmødet, at det kribler i fingrene for alle med at komme videre med en 

masse politiske ideer for, hvordan socialdemokratiet kan sætte en dagsorden for tiden efter 

krisen:  

Socialdemokratiet skal definere fremtidens velfærdssamfund, hvor kommunerne sætter fokus på 

værdi i kerneopgaverne, og har mulighed for at skabe tidssvarende rammer for 

velfærdsinstitutionerne med gode anlæg, som er bæredygtige. Og kommunerne skal i højre grad 

frisættes og gives større fleksibilitet til at ændre uhensigtsmæssige bureaukratiske processer mv.  

Og økonomien skal lægger vækstspor tilpasset klimamålene. 

Der var fokus på at vinde debatten vedr. økonomien, som partiet nok er i færd med at vinde på 

den intellektuelle bane, men den skal også vindes i befolkningen:  

Vi skal med andre ord have forklaret hele befolkningen, at man ikke kan spare sig ud af krise, 

som tidligere regeringer har forsøgt – der skal investeres i vækst og arbejdspladser! 

En bedre balance mellem by og land var i fokus, bl.a. at der skal sikres og bevares 

uddannelsesmuligheder uden for byerne også.  

Naturligvis blev der også talt om Corona-pandemien. Magnus fortalte lidt om status og 

bekymringer bl.a. at det skønnes at der findes flere mutationer af virussen, og derfor haster det 

med at få vaccinationerne hurtigst muligt gennemført. Og der blev givet en masse ros til Mette 

og hele regeringsholdet for godt teamarbejde i denne meget svære situation. Der kvitteres for 

dette med en flot tillid og opbakning til regeringen fra befolkningen. 

 

Til sidst vil jeg slutte med et ønske og håb om at 2021 bliver året hvor vi får alt det tilbage vi 

savner! Mine ønsker for 2021 kan måske også udtrykkes med billeder:  

 

Er det for meget at håbe på en helt almindelig 1. maj fejring og grundlovsdag?? Vi får se…  Vi skal 

også gerne have mulighed for at afholde opstillingsmøde af kandidater til kommunalvalget i 

november …. (gerne fysisk…) 

Måske kan vi i hvert fald håbe på en nogenlunde normalisering fra sommerferien: 

Fra sensommer vil både kommunalvalget og regionsrådsvalget i høj grad præge 2021 og vi skal 

finde en måde at afholde en valgkampagne på (uanset om vi har fået helt bugt med Corona).  

Vi skal igen have vores kandidater op og hænge i alle vejtræer og lygtepæle – og vi får igen brug 

for alle frivillige til at hjælpe med diverse opgaver i kampagnen. 

Jeg håber også, at vi i løbet af foråret igen kan afholde bestyrelsesmøderne med fysisk 

fremmøde og når det sker, vil vi forhåbentlig også snart igen kunne invitere interesserede 

medlemmer til at deltage i møderne. 

Link til billeder: http://www.s-fredensborg.dk/generalforsamling/2021/formandsbilleder.pdf 

 

Tak for ordet! 

http://www.s-fredensborg.dk/generalforsamling/2021/formandsbilleder.pdf
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b) Beretning fra regionen ved regionsrådskandidat Ergin Øzer 

 

Kandidatens Beretning 2020 Region Hovedstaden  

COVID-19  

Under Coronapandemien har vi kunne konstatere, at man på meget kort tid har været i stand til 

at omlægge til et beredskab, som kunne håndtere de værst tænkelige scenarier ved covid-19. 

Ved hjælp af et af et effektivt og udbygget sundhedsvæsen, har det til dels været muligt at 

fastholde en høj kvalitet i behandling af akut sygdom og alvorligt syge patienter.  

Men situationen har også vist, at vi på nogle områder har været og fortsat er sårbare i forhold til 

håndtering af fremtidige større epidemier. Der har været behov for at vurdere, om kapaciteten 

er tilstrækkelig til at behandle intensive patienter og kapaciteten til test. Mange af vores 

bygninger var ikke ideelt indrettet til at håndtere en pandemi. Fremtidens hospitaler skal være 

rustet til kommende epidemier, og skal bygges i fleksible rammer, så de altid kan indrettes efter 

et pludseligt opstået behov. Også forsyningen af værnemidler og andet kritisk udstyr har været 

udfordret.  

Regionens indkøbsfunktion har oplevet stigende priser og dels behov for tilvejebringelse af store 

mængder værnemidler. Fra nationalt hold er der stadig ønske om, at Region Hovedstaden 

forestår indkøb af værnemidler. Samtidig må det konstateres, at de samlede indkøb nærmer sig 

beløbsrammen på 3,0 mia. kr. hvoraf Region Hovedstaden dog allerede har fået refusion på 1,8 

mia. kr. for afholdte udgifter til indkøb af værnemidler og 289 mio. kr. for afholdte regionale 

udgifter vedr. COVID-19. Det er vurderet, at fortsatte indkøb kan snart medføre, at den 

nuværende ramme bliver for lille, og derfor er beløbsrammen hævet til 3,5 mia. kr. i december 

2020.  

Yderligere har vi under covid-19 set en markant stigning i anvendelse af nye teknologiske 

løsninger og virtuel kommunikation i forhold til behandling af patienterne. Det er en udvikling, 

som vil blive fast holdt. Virtuelle ambulante besøg har vist at give en bedre fleksibilitet i den 

enkelte borgers hverdag og samtidigt gavnet vores klima. Men det er vigtigt, at det er et tilbud, 

som den enkelte patient kan vælge.  

Jeg vil, samtidigt benytte lejligheden til at takke alle personale i regionen. Det er fantastisk at se, 

hvordan de træder til og sikrer, at sundhedsvæsenet ikke vælter.  

Kredsrepræsentantskabsmøde  

Kredsrepræsentantskabsmødet blev afholdt som fysisk møde, hvor der var et stort fremmøde 

selvom de var under Corona restriktioner. Bestyrelsens og formandens politiske beretninger for 

2019 blev fremlagt og godkendt af et enigt fremmødte delegater.  

Aftenens mest debatterede emner var hovedsageligt omkring:  

• Sexisme  

• Elevfordeling i gymnasier  

• Klima og miljø  
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Det mest glædelige var, at DSU var repræsenteret vældigt godt og var meget aktiv under 

forløbet.  

Sophie Hæstorp Andersen blev genvalgt som spidskandidat til hovedstadens regionsråd. 

Desværre har Sophie Hæstorp Andersen efterfølgende meddelt, at hun ikke genopstiller som 

spidskandidat ved regionsrådsvalget i 2021. Hun har takket ja til en opstilling som spidskandidat 

ved valget til Borgerrepræsentation i København i 2021.  

Vores nye spidskandidat er Lars Gaardhøj nuværende gruppeformand.  

 

Bestyrelsesmøde og Kandidatuddannelse  

Samtlige kandidater har fået muligheden for at deltage i bestyrelsesmøderne, hvilket har været 

meget lærerigt og har givet en stor indblik i regionsopgaver og ansvarsområder.  

Udover at have diskuteret den normale dagsorden har den sidste kvartal i 2020 handlet mest om 

sexisme og elevfordeling i gymnasier i visse dele af regionen. Hovedbestyrelsen arbejder på et 

notat om håndtering af sexchikane og oplæg til samværspolitik.  

Dernæst har der været afholdt nogle kandidatuddannelsesdage, hvor der har været mulighed for 

at arbejde med:  

 • Hvorfor er jeg socialdemokrat og hvorfor stiller jeg op?  

• Hvordan man når flest mulig, når man opstiller i hele regionen og ikke kun i en kommune, 

samt, hvordan man bedst opbygger en valgorganisation, fx samspil med kampagnelederen, 

kredsen eller foreningen?  

• Kommunikation, en gennemgang af metoder, teknik m.v..  

• Samt Socialdemokratiske visioner og valgprogram for Region Hovedstaden.  

Yderligere har jeg været rundt i regionen og afholdt møder med forskellige foreninger og bedt 

om deres opbakning, hvilket også blev varmt modtaget.  

 

Region Hovedstadens budget  

Sundhedsvæsenet oplever hvert år behov for vækst i udgifterne; udgifter til at indfri 

forventninger til nye behandlinger og demografiudviklingen. Økonomiaftalen for 2021 dækker 

kun lige de regninger, og de områder, hvor stigende budgetter er en nødvendighed. Det betyder, 

at det økonomiske råderum til at igangsætte nye initiativer er begrænset i 2021. For andet år i 

træk kan RH lægge et budget frem, som ikke indeholder regionale krav om besparelser. Det giver 

dog kun plads til en politisk prioriteringspulje på 27 mio. kr.  
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Sundhedsområdet 

Region Hovedstaden har via en øget bloktilskud til sundhedsområdet fået tilført ca. 376 mio. kr. 

Hertil kommer, at der med finansloven for 2020 er afsat penge til 1.000 ekstra sygeplejersker og 

midler til en styrket psykiatri. Samlet set svarer det til en forøgelse på 345 mio. kr. inkl. 

kompensation for nogle mindre DUT-sager.  

Nogle nye initiativer er som følgende:  

• Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen; således at flest muligt kan behandles i eller 

tæt på eget hjem, og at vi forebygger indlæggelser og genindlæggelser. Der er afsat i 2021 20 

mio. kr. og fra 2022 og frem 25 mio. kr. årligt.  

• Fokus på uddannelse af operations- og opvågningssygeplejersker; så vi også i fremtiden kan 

leve op til forventningerne om høj standard, patientsikkerhed og patienttilfredshed. Der er afsat 

3 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. hvert år i 2022-2024.  

• Neurorehabilitering; Der er afsat 2 mio. kr. i 2021 stigende til 4,7 mio. kr. fra 2022 og frem. Det 

vil medvirke til at skabe gode patientforløb og skabe bedre overgange mellem 

hospitalsbehandling og de kommunale tilbud.  

• Det nye Hospital Nordsjælland skal have et produktionskøkken, når muligheden byder sig for, 

også vil man finde de økonomiske midler.  

• Der bliver arbejdet for, at kommunerne kan kigge med i Sundhedsplatformen.  

 

Psykiatri  

Region Hovedstaden har med finansloven fået 141 mio. kr. årligt til psykiatriområdet.  

Nogle nye initiativer er som følgende:  

• Ny Retspsykiatri Sct. Hans; Når det nye Retspsykiatri Sct. Hans åbner, sker det med en 

forøgelse af antal af intensive sengepladser med 20 pladser. Der er afsat 28 mio. kr, årligt.  

• Recovery; Recoverymentorer er tidligere eller nuværende brugere af psykiatrien, der er gode 

til at skabe kontakt til de mennesker, som er skeptiske over for psykiatrien. Der er afsat 2 mio. 

kr. årligt til recoverymentorer i botilbudsteams, 8 mio. kr. til recoverymentorer på sengeafsnit og 

0,9 mio. kr. til unge recoverymentorer.  

• Øget ambulant kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien; Der forventes en fortsat vækst i 

antal børn og unge med behov for udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 

Center. Det afsætter RH 6 mio. kr. til årligt.  

TAK SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL 

Hvis vi står sammen som socialdemokrater, og bruger vores energi rigtigt vinder vi RV21 & 

KV21 
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c) Beretning fra landspolitikken ved folketingskandidat Louise Mehnke 

  
Kurs mod bedre tider  

Sådan vil jeg starte denne afkortede online beretning. For på trods af Coronakrisen, så har vi 
leveret! Socialdemokratiet gik til valg på en ny retning for Danmark. Den kom med årets 
finanslov, med sin brede vifte af velfærdsløft og grønne investeringer: 
 

- 880 millioner kr. til Natur- og biodiversitetspakken  

- 630 millioner kr. til generationsforureninger (oprensning af jordforurening og lignende) 

- 520 millioner til en cykelpulje, som skal få os til at tage cyklen frem for bilen (og her kan 
jeg da anbefale, at man får etableret flere og bedre cykelstier i Nordsjælland.) 

 
I alt 4,5 milliarder kroner til grønne initiativer. 
 
Og så et stort løft på knap 5 milliarder til øget velfærd med mere tid og tryghed i ældreplejen, 
flere voksne i vuggestuer og børnehaver og højere kvalitet på de unges uddannelser. Nu skal vi 
tilbage på velfærdssporet, så vores ældre kan opleve omsorg og kvalitet i deres hverdag. Der 
bliver også råd til at uddanne flere SOSU'er, så vores gode medarbejdere kan få flere kollegaer. 
Vi får, tidligere end ellers planlagt, minimumsnormeringer i daginstitutionerne, som følge af 
Finansloven. BUPLs formand kalder det en ”historisk sejr”. Regeringen og støttepartierne har 
prioriteret at fremrykke loven om minimumsnormeringer. Fremrykningen er sket for at give 
børnene tryghed, udviklingsmuligheder og tid. Aftalen betyder også at vuggestuebørn ikke 
længere sendes i børnehave før de er fyldt tre år. 
 
Jeg er en af de politikere, som har argumenteret for tilbud om gratis psykologhjælp til vores 
unge, og det ønske bliver nu indfriet. Alle unge i alderen 18-24 år kan få gratis 
psykologbehandling. 
_________________________________________________________________________ 
 
2020 bød jo også på #metoo og fokus på ligestilling. For at forebygge sådanne hændelser, så har 
socialdemokratiet vedtaget en Samværspolitik 
 
Vores grundlæggende politiske værdier om frihed, lighed og solidaritet skal også være bærende 
internt i partiet og organisationen og i vores måde at omgås hinanden.  
 
I Socialdemokratiet stræber vi efter en kultur, hvor alle bliver hørt, set og involveret.  
 
Som politisk parti skal vi kunne rumme forskelligheder, uenigheder og en politisk debat med højt 
til loftet, hvilket forudsætter en helt grundlæggende tryghed.  
 
Vi skal sammen skabe et trygt miljø, hvor krænkende adfærd (chikane, mobning, seksuel chikane 
og alle former for diskrimination) ikke finder sted, og hvor der bliver handlet, hvis det alligevel 
forekommer  
 

Samværspolitikken udtrykker, hvilken kultur der skal være bærende i Socialdemokratiet samt 

hvilket ansvar man har som leder i Socialdemokratiet. 
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Nu skal politiet tættere på borgerne 

 

I Socialdemokratiet vil vi have nærheden tilbage med den netop vedtagne NÆRHEDSREFORM (se 

link længere nede). Et af tiltagene er, at politiet skal tættere på borgerne. 

450 ekstra politibetjente, 20 nye nærpolitienheder og en ny national efterforskningsenhed til 

kompleks kriminalitet. Det er nogle af punkterne i en ny flerårsaftale for politiets og 

anklagemyndighedens økonomi, som regeringen netop har indgået med et meget bredt flertal af 

Folketingets partier. 

 

På tværs af Folketinget er man enige om at øge politiets tilstedeværelse lokalt og løfte den nære 

tryghed med en nærhedsreform, der bringer politiet tættere på borgerne. Med aftalen øges 

politistyrken med 450 nye politibetjente, og vi frigør samtidig 115 politibetjente ved at flytte en 

række opgaver ud af politiet, mens vi beholder politibetjentene. Vi får en politienhed med fem 

betjente til Fredensborg Kommune. Vi forventer at den placeres i Nivå.  

 

Ud over at bringe politiet tættere på borgerne skal aftalen også styrke kampen mod den 

komplekse kriminalitet såsom og IT- og økonomisk kriminalitet. Der oprettes et nationalt 

rejsehold som skal styrke drabsefterforskningen. Indsatsen mod blandt andet voldtægt styrkes, 

og der ydes mere hjælp til ofre for voldtægt og vold i nære relationer.  

https://www.socialdemokratiet.dk/media/7609/naerheden-tilbage.pdf 

______________________________________________________________________ 

Vi kom igennem 2020 med sammenhold og vi var ”sammen – hver for sig.” Jeg ville gerne have 

set og talt med lidt flere af Jer, end det der var muligt. Og I skal vide, at jeg glæder mig meget til 

at vi igen kan mødes. 

I mellemtiden vil jeg gerne opfordre alle til at kontakte mig, hvis der er noget I synes jeg skal 

være opmærksom på, et emne I gerne vil have at jeg tager op og lignende.  

Så send gerne en mail til Lmeh@fredensborg.dk 

Følg din folketingskandidat på facebooksiden: LouiseMehnke, politiker  

Instagram: louisemsocialdemokratiet 

Tilføj mig som ven på facebook profilen: Louise Mehnke  

  

https://www.socialdemokratiet.dk/media/7609/naerheden-tilbage.pdf
mailto:Lmeh@fredensborg.dk
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d) Beretning fra byrådsgruppen ved Borgmester Thomas Lykke Pedersen 

 

Byrådsgruppens beretning for 2020 

Velfungerende og livlig byrådsgruppe, godt humør 

Vi har den målsætning at vi samarbejder for at skabe resultater for borgerne. Vi lavede 

budgetforlig med alle andre partier. Stolt over det bedste budget nogensinde. 

Samarbejde og resultater 

Budgetforlig med alle partier. 

• Stor kassebeholdning – gældfri i 2023. 

• Stabil drift 

• Svømmehal bliver bygget i 2026 og forhåbentligt før.  

• Corona - ros til borgere og medarbejdere, direktion, krisestab. Vi er pressede på 

nogle af vores plejehjem. 

• Vaccine på vej og der er lys på vej… 

• Test muligt lokalt. Glad for testcenter i Kokkedal og støtter flere centre og 

vaccinationssteder. 

• Historisk godt budgetforlig, med svømmehal og udfasning af dækningsafgiften. 

• 3 strategiske byudviklingsprojekter: udbygning fortsætter f.eks. MT Højgård 

grunden i Nivå 

Børn og skole 

• Kokkedal skole undergår en større modernisering 

• Nivå bymidte med Generationernes Hus på vej i udbud. Starter med 2 store 

dagligvarebutikker. 

• Gode målinger på skoler, trivsel, karakterer er høje.  

• Granskning af normeringer sammen med forældre, normeringsomregner 

• Vi skal ha flere stemmer i Fredensborg så der er fokus på Fredensborg bymidte og 

mere liv. 

Fritid/kultur 

• Gymnastikkens Hus 

• Hædring af frivillige, de fortjener det 

• Corona lammer aktiviteterne 

• Køb af Kiwi Fredensborg til bibliotek 

• Svømmehal 

• Seniorboligprojekter i alle bysamfund. 

 

Infrastruktur og teknikudvalget. 

Vedtaget og nu gennemført er Humlebæk Fiskerleje, hvor hele strækningen ved det gamle 

fiskerleje er nu fremstår uden de mange parkerede biler, primært gæster til Louisiana. I fint 

samarbejde med beboerne, er vejen nu forsynet med chikaner og afmærkede båse til et meget 

begrænset antal biler.  



Socialdemokratiet i Fredensborg 

10 
 

Strækningsanalyse for Benedictevej i Fredensborg er gennemført og arbejdet påbegyndes i år. 

Hastighedsbegrænsninger på Avderødvej er færdiggjort og nu venter den politiske behandling af 

cykelsti mellem Avderød og Karlebo. 

Færdiggørelse af trafiksikkerheds foranstaltninger på Solvangsvej i Humlebæk ifm børnehave og 

skole. 

Generelt for hele kommunen, gadebelysning. Der arbejdes intens med udbedring af fejl på 

anlægget og samtidig udskiftes til LED belysning overalt. 

Implementering af nye affaldsindsamlings systemer. Etageejendomme er i fuld gang med 

montering af nedgravede affaldsløsninger (molokker). I løbet af 2021 udruller de nye ordninger 

til enfamiliesboliger. 

 På Fritid- og Idrætsområdet 

Gymnastikkens Hus 

Padeltennisbaner i de fire bysamfund eller Red Plus(har Fredensborg valgt i modsætning til 

Humlebæk) Humlebæk Boldklub ny belægning(miljøvenlig med rensningsanlæg) 

Omklædningsrum i Fredensborg renoveres men lidt forsinket pga. Covid 19 

Vedr. Kulturudvalget 

Endelig placering af H.K.H. pris Henrik’s skulptur ”Torso Feminin” ved siden af Fredensborg Gl. 

Bio, ved Langedammen.  Tak til de frivillige omkring Den gamle biograf for samarbejdet. 

Et langt og sejt træk for at få lov til den ønskede placering af Per Arnoldi’s mindesmærke 

”Oktober ’43” på stranden ved Peder Mads i Sletten. Det lykkedes med manges hjælp at få 

Kystdirektoratets afgørelse omstødt. Forventet indvielse af mindesmærket den 5.maj 2021. Tak 

for opbakningen. 

PMK: Større projekter og lokalplan: 

Nyt klimaråd med Louise Mehnke som formand. Vi kan gøre det bedre end andre kommuner. 

Nivå Bymidte:  

• Lokalplan for etape 1 Nivå Bymidte blev udarbejdet og godkendt. 

• Lokalplan for etape 2 – Helhedsplan for Generationernes Hus samt boliger blev vedtaget og 

plan arbejde foregår stadig. 

 

Kokkedal Format projektet:   

• For Kokkedal Bymidte v/ Cirkelhuset med butikker, boliger og kulturelle formål er der sket en 

betydelig fremgang i projektet og det planmæssige grundlag blev vedtaget.  
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Fredensborg Bymidte: 

• Et konkret forslag til renovering af Langedammen samt grønt areal ved Kronprinsensvej blev 

vedtaget. 

Humlebæk Bymidte: 

• Der blev arbejdet med udviklingsscenarie, der skulle danne afsæt for udarbejdelsen af den 

strategiske helhedsplan for Fremtidens Humlebæk Bymidte med fokus på at Kommunens 

bygninger og byrum skal danne rammen om den gode og aktive hverdag for alle i alle aldre. 

Processen foregår stadig.  

Gymnastikkens Hus: 

• Den 2. september 2020 blev det første spadestik foretaget til en ny hal på 1.700 m2 som 

indrettes med trampoliner, springgrave og andet gymnastikudstyr. 

Per Gyrumskolen:  

• Ønsket om at udvide Per Gyrumskolen blev ikke efterkommet og Socialdemokratiets ønske om 

at finde en mulige placering på Nivå Skole Nord grunden fik politisk opbakning og der arbejdes 

videre på denne løsning. 

Boliger ved Ulriksdal:  

• Udvalget valgte at sætte det oprindelige projektforslag i bero for at gå i dialog med 

byggeherren fro at efterkomme borgernes ønske om bygningshøjde og placeringer.  

Udvikling af området ved Kokkedal Station:  

• Projektet følges meget tæt op og vi har over for Hørsholm betonet vigtigheden af at 

parkeringskapaciteten skal øges væsentligt over de påtænkte 400 pladser. 

P-normer:  

• De igangsatte projekter i Nivå bymidte og Humlebæk har gjort det aktuelt at opdatere 

plangrundlaget for parkering i de stationsnære kerneområder. 

 

Energi projekter 

Det blev godkendt at køre energiprojekter for 5.54 mil. Kr. i 2020 og yderligere godkende 

Fredensborg Kommune at tilslutter sig projektet DK2020 – klimaplaner i hele Danmark, som 

udvikler kommunale klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.  

Planstrategien 2032 "Fremtidens Fredensborg Kommune" 

Planstrategien 2032 ”Fremtidens Fredensborg Kommune” som beskriver, hvordan Fredensborg 

Kommune skal udvikle sig frem mod 2032 blev vedtaget. 
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Social og seniorudvalget 

Madpriser 

Der har tidligere været kritik af, at kommunen lod priserne på mad til ældre stige alt for meget. 

Det er vi jo enige i, og derfor fik vi lavet en budgetaftale, der dels fjernede en planlagt stigning i 

2021, dels eliminerede den stigning der havde været i 2020 og neutraliserede stigningen fra 

2020.  

Akutpladser 

Udvidede Akutpladskapaciteten med 100% i forbindelse med lukningen af rehabiliteringen på 

Pilebo og flytningen til Rehabiliteringscenteret på Pleje og Rehabiliteringscenter Skovgården i 

Humlebæk. Hele indsatsen på Akutområdet vil blive drøftet med henblik på den fremtidige 

strategi og kapacitet. 

Dagcentre 

Vores dagcentre fik i 2020 et egentligt aktivitetsbudget, som videreføres i årene frem over. 

Socialdemokraterne har et mål om, at budgettet skal øges i de kommende år, så der er reel 

mulighed for at gennemføre både sociale og rehabiliterende aktiviteter i vores dagcentre. 

Styrkelse af hjemmesygeplejen 

Der er gennem de senere år kommet et betydeligt pres på hjemmeplejen, dels på grund af flere 

ældre der har behov, dels på grund af den snigende opgaveglidning fra hospitaler til 

kommunerne. Derfor var det vigtigt, at vi kunne udvide staben af sygeplejersker i hjemmeplejen 

i forbindelse med budgettet for 2021. Det er dog en indsats vi også i de kommende år kommer 

til at tilføre væsentligt flere ressourcer. 

Forebyggelse 

Der blev afsat 100.000 kroner til at adressere en række af de forebyggelsesudfordringer som 

Forebyggelsesrådet har peget på. Det er også et af de områder, vi vil arbejde på at styrke 

yderligere i de kommende år. Forebyggelse af for eksempel faldulykker er med til at sikre ældre 

et godt liv, og samtidigt med til at minimere kommunale udgifter til hospitalsindlæggelser og 

hjemmepleje m.m. 

Fredensborg kommune er eneste kommune med et egentligt forebyggelsesråd. 

Aktivitetsudvidelse på plejecentrene 

I forbindelse med Corona-pandemien blev der i sommeren 2020 lavet en 

spørgeskemaundersøgelse blandt beboere og pårørende på vores plejecentre, med henblik på at 

klarlægge tilfredshedsniveauet med servicen på centrene.  

Der var et gennemgående tema, nemlig at der er for lidt aktiviteter på Centrene.  

Derfor fik vi i forbindelse med budget 2021 mulighed for at skabe et aktivitets-team som skal 

sikre, at der sker en opgradering af aktiviteter for beboerne.  



Socialdemokratiet i Fredensborg 

13 
 

Den varme mad 

Den varme mad bliver ikke umiddelbart rost i voldsomme vendinger, og derfor har vi besluttet, 

at der her i januar / februar måned laves en analyse af maden. Både af madens smag og 

udseende, men også af de forhold madens indtages under. Det SKAL være en nydelse at spise 

varm mad på vores plejecentre.  

Arbejdsmarkeds området  

• Benchmarking. November 2020 kom der nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, der sætter fokus 

på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Fredensborg ligger på en 5 plads, når det 

handler om, at få borgere væk fra offentlig forsørgelse. Områder det vedrør er. 

Kontanthjælpsområdet, Dagpenge- og sygedagpengeområdet. 

• Fredensborg ligger godt placeret når det handler om ungeledigheden. Fredensborg ligger på 9 

plads. De unges fremtidsudsigter er ikke bare vigtige men livsnødvendige. 

• Omlægningen af 18+ indsatsen. Det er et vigtigt område vi er optaget af. Opsøgende arbejde er 

en langvarige proces som på sigt skal fastholde unge henimod uddannelse og beskæftigelse. 

• Beskæftigelsesplan for 2021-2022 har fokus på indvandrerkvinder som er udenfor 

arbejdsstyrken. De skal støttes henimod arbejdsmarkedet så flere kan være selvforsørgende. I alt 

er der omkring 500 borgere med anden etnisk baggrund. En rapport vil nu blive udarbejdet, som 

herefter skal danne grundlag for en extra indsats på området. 

• Indbydelse til møder om repatriering - inden større succes, i 2019 mødte 17 op, i 2020 16. 

Interesserede vil i fremtiden blive henvist til Dansk Flygtningehjælp, der har kompetencen på 

mange forskellige sprog, ellers vil relevante borgere blive orienteret i forbindelse med samtaler i 

Jobcentret. 

•  Det lokale erhvervsklima i 2019: 

I DIS undersøgelse går kommunen tilbage med 7 pladser til 82 (nabokommunerne Hørsholm 77 

og Helsingør 85)I Dansk Byggeris Analyse er kommunen årets højdespringer og indgår på en 39 

pl. Og er dermed den kommune i Danmark, der springer flest pladser frem med hele 58 pladser. 

• Over halvdelen af kommunens virksomheder føler sig godt forberedt på fremtidens 

udfordringer. 

1/3 forventer nogen eller betydelig nedgang pga. Faldende efterspørgsel samt prispres. 

Nye tendenser og kundebehov, digital markedsføring og omkostninger i virksomheden. 

• I beskæftigelsespolitikken er der politisk ønske om, at kommunen opnår et godt image hos 

borgerne og virksomhederne. Måling af borgertilfredshed i øvrigt vil ske i 1. Kat. Af 2021. 

Tilfredsheden på Kompetencecenter Kejserdal, vil ske 2x om året. Her vil der være fokus på 

borgernes oplevelse som jobcentrets medarbejder leverer. 

• Videoskærm-møder, 1 er udarbejdet 
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Velkomst videomøde på sygedagpengeområdet. Håb om at borgerne vil opleve det mere trygt, 

når de kan se, hvordan det foregår. Overvejer at forsøge det samme på andre områder, A-

dagpenge, Kontanthjælp. Det er område vi politisk skal satse mere på i det nye år. 

• Borgere som er visiteret til et fleksjob skal hurtigt i arbejde. I beskæftigelsesplanen er der et 

mål om, at der fortsat skal etableres fleksjob og mini fleksjob. Målet for 2021 er, at der skal 

etableres 10 pct. Flere fleksjob end i 2020. Minifleksjobprojekt - 25 var målet - 26 blev resultatet 

• Den Boligsociale helhedsplan for 2021 - Ny lovgivning- som det her kommunalt vil betyde, at 

der skæres ned på bevillingerne både i Nivå Nu samt i Kokkedal på vej. Politisk enighed.  

Kommunalt fastholdes dog det tilskud, der hidtil er givet til området. 

• Visit Nordsjælland - ændring pga. Fremtidig omorganisering efter at Helsingør har valgt at 

trække sig ud af samarbejdet omkring indsatsen. Vi fastholder det hidtidige bidrag dertil. 

 

e. Beretning fra DSU ved formand Sarah Lykke Kjær-Pedersen 

 
Sarah var desværre blevet syg. Hun sender de bedste hilsner og siger at DSU glæder sig til at 

hjælpe til i valgkampen. 

 

f. Debat om beretningerne 

 
Dorte Beyer spurgte hvordan byrådet har det med at Socialområdet trækkes ind centralt?  

Hans Nissen svarede at centralisering ikke er en fordel. Området er desværre i vækst og der 

bliver ikke flere penge til området fordi det ligger centralt. Kommunen håndterer 

handicapområdet ganske godt i dag. 

 

Peter Thornvig siger at det er svært at få armene ned i øjeblikket, men at detaljen er vigtig så der 

ikke kommer flere minksager. I vores egen kommune har vi problemerne med gadebelysningen 

der irriterer mange borgere når de færdes på mørke gader og ikke ved hvorfor der ikke er lys. 

Der er også meget dårlig asfalt på cykelstierne i kommunen der trænger til en udskiftning. Der 

skal også være styr på de små ting. 

Louise Mehnke svarer at det er vigtigt at vi cykler så der skal styr på asfalten, men vi har områder 

i kommunen hvor der slet ikke er cykelstier. Især på landet. 

Carsten Nielsen svarer at gadebelysningen er et problem i både Nivå, Humlebæk og Kokkedal og 

skyldes dårlige kabler og fordeler bokse. De er ved at blive skiftet. 

Bo Hilsted svarer at han har bedt forvaltningen om at informere bedre via pressemeddelelser og 

på sociale medier når der er problemer så borgerne ved hvad de kan forvente. 
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7. Forelæggelse af årsregnskab 2020 til godkendelse ved Christian Spure Hansen.  

 
Christian fremlagde det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

8. Forelæggelse af budget 2021 til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og partiskat 

for 2022 ved Christian Spure Hansen.  

 
Christian fremlagde budgettet for 2021. 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent og partiskat.  

Kontingentet til partiforeningen udgør pt. 416 kr. årligt. Halv pris for pensionister: 208 kr.  

Partiskatten udgør 3½ % 

Partiskatten for Borgmesterløn udgør 2% og 3½% for andre poster. 

Budgettet blev vedtaget med ovenstående satser. 

 

 

9. Indkomne forslag 

 
Bestyrelsen havde foreslået at partiskat for resten af året indbetales senest 31. marts. Byrådet 

foreslog at 4. kvartal indbetales sammen med 3. kvartal den 30. september 2021. 

Forslaget med ændring blev vedtaget. 

 

 

10. Valg til partiforeningen  

 

a) Valg af næstformand for 2 år 

 

Lasse Lynæs genvalgt.  

 

 

b) Valg af kasserer for 2 år 

 

Christian Spure Hansen genvalgt. 

 

 

c) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

 
På valg er Annett Kjær-Andersen, Kirsten Brandt og Dorte Lisemose 

Dorte Lisemose har valgt ikke at stille op og bestyrelsen foreslog i stedet Dorthe Beyer 

Annett Kjær-Andersen, Kirsten Brandt og Dorthe Beyer blev valgt. 
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d) Valg af suppleanter for 1 år  

 
På valg er Dorthe Beyer, Majbritt Damborg, Lars Sandt 

Majbritt Damborg, Lars Sandt og Bent Sonne blev valgt i den rækkefølge 

 

 

e) Valg 2 revisorer for 1 år 

 
På valg er Lisbeth Jansen og Jacob Jepsen 

Lisbeth Jansen og Jacob Jepsen blev genvalgt 

 

 

f) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år 

 
På valg er Benn Vestergaard og Lars Peter Albrechtsen. 

Benn Vestergaard og Lars Peter Albrechtsen blev genvalgt 

 

 

11. Valg til Kredsforeningen 

 

a) Valg af 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen 

 
    Forslag: Bestyrelsen udpeger selv 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen  

Bestyrelsen fik mandat til selv at udpege 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen 

 

 

b) Valg af 4 suppleanter til kredsbestyrelsen 

 
    Forslag: Bestyrelsen udpeger selv de 4 bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelsen fik mandat til selv at udpege 4 suppleanter til kredsbestyrelsen 

 

 

12.  Valg til Socialdemokraterne i Hovedstaden  

 

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 selv at udpege delegerede blandt partiets medlemmer 
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13.  Delelegerede til kongressen 

 
 Forslag: Bestyrelsen udpeger de delegerede.  

Bestyrelsen fik mandat til at udpege delegerede. 

 

 

14.  Valg af folketingskandidat 

 
 Louise Mehnke modtager genvalg 

Louise Mehnke genvalgt 

 

 

15.  Valg af regionsrådskandidat 

 
a) Ergin Øzer modtager genvalg 

Ergin Øzer genvalgt 

 
b) Afstemning om dispensation til dobbeltmandat 

Forslaget blev vedtaget 

 

 

16.  Nedsættelse af kandidatudvalg 

 
a) Valg af medlemmer til kandidatudvalget 

 

Bestyrelsen foreslog Lasse Lynæs, Peter Vilain, Kirsten Brandt, Annett Kjær-Andersen, 

Majbritt Damborg og Vinneth Thipakaran(DSU) 

Ovennævnte blev valgt. 

 
b) Godkendelse af kommissorium 

 

Det udsendte kommissorium blev vedtaget uden kommentarer. 

 

 

17.  Opstillingsform til KV21 

 
a) Bestyrelsen foreslår sideordnet opstilling til KV21 

Forslaget blev vedtaget 

 
b) Bestyrelsen foreslår at den DSU’er der får flest stemmer indsættes på 6. pladsen på 

kandidatlisten. (Medmindre DSU’eren opnår en højere placering i urafstemningen) 

Forslaget blev vedtaget 

 

 

 

 

 

 

 

 



Socialdemokratiet i Fredensborg 

18 
 

18.  Pressemeddelelse 

 

Thomas Lykke Pedersen genvalgt som Borgmesterkandidat 

 
Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune afholdt søndag d. 17. januar opstillingsmøde med 
valg af borgmesterkandidat, og efterfølgende generalforsamling. Grundet Corona restriktioner 
blev opstillingsmøde og generalforsamling afholdt over internettet med over 40 deltagere. 
 
”Jeg takker for valget og tilliden fra partiforeningens medlemmer og ser frem til en god og 
sober valgkamp. Jeg vil fortsætte mit arbejde sammen med byrådet og borgerne så 
Fredensborg kan blive en af Danmarks bedste kommunerne målt på en stærk økonomi, høj 
kvalitet i vores velfærd og den grønne omstilling af vort samfund,” lyder det fra Borgmester 
Thomas Lykke Pedersen. “ 
 
”Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Fredensborg Byråd indstillede enstemmigt og uden 
tøven Borgmester Thomas Lykke Pedersen, som Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i 
Fredensborg. Thomas er en dygtig og engageret borgmester, der hver dag viser, at 
samarbejde giver resultater. Thomas er helt unik når det gælder samarbejde på tværs i 
byrådet. Det bevises bedst med store brede konstitueringer ved kommunalvalg og brede 
budgetforlig hvert eneste år. Han fik en varm anbefaling,” siger Per Frost Henriksen på 
byrådsgruppens vegne. 
 
Generalforsamlingen stod selvfølgelig også i Coronaens tegn, med de begrænsninger og 
bekymringer det har givet. Formand for partiforeningen Vivian Johnsen udtaler i den 
forbindelse ”Der skal fra den Socialdemokratiske partiforening og byrådsgruppe lyde en stor 
tak til alle de medarbejdere i kommunen, forsyningen og i handlen, der har været i 
frontlinjen og gjort en fantastisk indsats for os alle sammen”. 
 
Generalforsamlingen gav også genvalg til Louise Mehnke som Folketingskandidat og Ergin 
Øzer som Regionsrådskandidat. I bestyrelsen var der genvalg til næstformand Lasse Lynæs, 
kasserer Christian Spure Hansen og til bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Brandt og Annett 
Kjær-Andersen og nyvalgt bestyrelsesmedlem blev Dorte Beyer Nielsen. Majbritt Damborg og 
Lars Sandt blev genvalgt som suppleanter, mens Bent Sonne blev nyvalgt suppleant. 

 

 

19.  Eventuelt 

 
Peter Sørensen bad bestyrelsen om at kredsbestyrelsen blev valgt direkte på 
generalforsamlingen. Vivian svarer at vi lige vedtaget i punkt 9 at bestyrelsen vælger 
repræsentanter blandt bestyrelsesmedlemmer uden indvendinger, så der er ingen grund til at 
ændre praksis. Peter beder om at vi næste år vælger medlemmer direkte på 
generalforsamlingen. 

 

 

Per takkede af og gav ordet til formanden. 

 

Vivian takkede for god ro og orden. Vivian glædede sig over at alt forløb fint som 

onlinemøde. Vivian glæder sig til at vi igen kan mødes ansigt til ansigt. 

Der kommer snart et nyt nyhedsbrev ud. 

 

Tak for i dag! 

 


