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07-02-2017 

Fælleshuset Nivåhøj, Nivåhøj 67, til højre for stamhuset i den sorte træbygning 

19:30 – 21:00 

Deltagere:  

Benn, Lasse, Jacob, Dorte Lisemose, Christian, Lars, Dorte Beyer, Annett, Peter, 

Hans Erik og Merete (referent) 

Fra DSU deltog Marcus Guldager og fra 

Byrådsgruppen deltog Per Frost Henriksen    

1 Godkendelse af dagsorden 

Til godkendelse 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

 

Benn  

 

2 Godkendelse af referat 

Til godkendelse 

Da referatet endnu ikke var udsendt, udsættes 

godkendelsen heraf til næste møde. 

 

Merete  

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 Nyt fra gruppen og byrådssalen 

Til orientering 

Det der pt optager byrådet er:  

 Regnefejlen ifm. tilbud på opførelse af nyt 

plejecenter i Humlebæk 

 Lækagesagen 

 Lukkede møder kontra åbne møder. Skal der skabes 

større åbenhed? 

 Opsigelse af rengøringskontrakten med Forenede 

Service og konsekvenserne heraf. Der kan risikere at  

komme et retsligt efterspil.  

 

Benn  
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4 Hvad rører sig i kommunen 

Til gensidig orientering 

Nivå 

Lergravsprojektet med naturlegeplads, hundeluftning mm. I 

et møde herom deltog omkring 100 borgere. Der er 

igangsat en proces omkring Nivå Centeret samt et 

anlægsprogram for de to skoler. 

Humlebæk 

Humlebæk Centeret er solgt. Kommunen har købt 

Posthusgrunden og er ved at sælge biblioteket. Der bliver 

evt. mulighed for at bygge nyt bibliotek. Tilbud indhentes 

Fredensborg 

Der tales fortsat meget om det planlagte byggeri tæt på 

Brugsen. Et meget dyrt byggeri med boliger, der ikke bliver 

til at betale for almindelige mennesker. 

Kokkedal 

Holmegårdscenteret renoveres delvist, og området er en 

stor byggeplads. 

Der er fuld gang i klimaprojektet. 

Byens Hus er på tegnebrættet, og det forlyder, at der ikke 

bliver plads nok. Lars erindrede om, at huset skal indrettes 

handicapvenligt med teleslynge og en til to handicap-

parkeringspladser. 

Omkring Foreningshuset Græstedgård giver de for mange 

parkerede biler problemer med at færdes. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bestyrelsen  

 

5 Nyt fra kredsen og folketingsarbejdsgruppen 

Til orientering 

Der afholdes kredsrepræsentant møde den 22. februar. 

Charlotte er godt i gang med arbejdet omkring sit folketings 

kandidatur. Hun besøger bl.a. folk i lokalområdet. 

Benn nævnte, at reglerne omkring dobbeltmandater er 

ændret således, at dette nu er blevet tilladt. Dermed er det 

muligt at udvide Charlottes kandidatur til også at omfatte 

Regionsrådet. Dette sættes på dagsordenen til næste 

Arbejdsgruppen  
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bestyrelsesmøde. 

Orienteringen taget til efterretning.  

  

 

  

Organisatorisk dagsorden 

 

6 Meddelelser fra formanden 

- Fremtidigt arbejde -> KV17 

- Processen for valgprogrammet blev gennemgået 

(jfr. bilag udsendt med dagsordenen) 

Det er vigtigt at valgprogrammet målrettes de 

enkelte bysamfund, ligesom input fra 

netværksgrupperne også vægtes højt. 

Der skal indbydes til medlemsmøde om 

valgprogrammet. 

- Økonomien til valgkampen er ok.  

- Mere formel arbejdsstruktur  

- Her i valgåret er det vigtigt at få sat mere struktur 

på arbejdet i bestyrelsen. (jfr. bilag vedlagt 

dagsordenen) 

- Rollerne i partiforeningen blev gennemgået (jfr. 

bilag vedlagt dagsordenen) 

- Konstituering og arbejdsgrupper 

 

- Efter KV17 -> GF18 

Benn 

 

7 Konstituering af bestyrelse 

- Valg af sekretær 

- Merete Brejl blev valgt. 

- Valg af medlemsansvarlig 

- Annett Kjær-Andersen blev valgt 

- Valg af webansvarlig  

Benn 
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- Peter Vilain blev valgt. 

 

Til beslutning 

8 Nedsættelse af arbejdsgrupper 

Flg. arbejdsgrupper blev nedsat: 

 

- Kommunikation, nyhedsbrev og hjemmeside 

Benn, Merete, Peter og Annett 

 

- Arrangementsgruppen  

Lasse, Annett, Dorte Beyer og Peter. Efter behov 

med hjælp fra resten af bestyrelsen. 

 

- Indkøb og valgmateriale 

Jacob, Jan, Christian og Dorte Lisemose. 

 

- Område – Kokkedal 

Lasse, Dorte Beyer, Kirsten, Merete, Lars og Ergin 

 

- Område – Fredensborg 

Jan, Dorte Lisemose og Charlotte 

 

- Område – Humlebæk  

Annett, Jacob, Hans Erik samt byrådsmedlemmer 

 

- Område – Nivå 

Christian, Benn, Peter, Helge og Pia 

 

Landdistrikterne 

- Jacob, Per 

 

De fremhævede navne er områdetovholdere. 

Benn 
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Til beslutning 

9. Referat fra generalforsamling 

 

Referatet er skrevet og godkendt af dirigenten. 

Grundet PC problemer, har det endnu ikke kunnet 

udsendes. 

 

Til orientering 

 

 

10 Vedtægtsændringer fra generalforsamling 

 

Vedtægterne er rettet til efter de ændringer, der blev 

vedtaget på generalforsamlingen. De rettede vedtægter 

udsendes sammen med referatet af generalforsamlingen.  

Til orientering 

Benn 

 

11 Mødekalender 

Præsenteres af Benn. 

Mødekalender endnu ikke fastlagt.  

Benn har problemer med at nå frem til møder på hverdags 

aftener. Foreslog i stedet at holde bestyrelsesmøderne på 

søndage eftermiddage. Andre bestyrelses medlemmer måtte 

melde fra til forslaget om at afholde møder i week-end’er. 

Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde. Datoen 

herfor er endnu ikke fastlagt.  

 

Benn 

 

12 Udvikling i Medlemstal 

 

Annett orienterede om, at det aktuelle medlemstal er på 

286. Vi har fået to nye medlemmer samt én udmeldelse. 

Annett  
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Annett nævnte, at alderssammensætningen er høj.  

13 Kassebeholdningen 

Jacob orienterede om kassebeholdningen. Økonomien ser 

helt godt ud. 

Jacob 

 

14 Valgprogram 

 

Det indstilles, at der nedsættes en gruppe, som arrangerer 

et medlemsmøde vedr. valgprogram 8. april./23. april 

 

Datoen for afholdelse af valgmøde skal afstemmes med 

borgmesterens og resten af byrådsgruppens kalendere. 

 

Arrangementsgruppen samt formand tager hånd herom 

Benn 

 

15 Årshjul og aktiviteter 

Til drøftelse 

- Årshjulet blev gennemgået (jfr. bilag vedlagt 

dagsordenen)  

Stedet for kredsrepræsentantmødet, 22. februar, 

meddeles senere 

- Datoen for medlemsmødet om budget 2015 – 2020 

oplyses, når datoen for Byrådets budgetmøde er 

kendt. 

 

Benn 

 

16 Hjemmeside 

Det indstilles, at webmasteren og formand udarbejde 

hjemmeside 

 

Indstillingen blev fulgt. Benn og Peter udarbejder 

hjemmesiden. 

Benn 
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17 Nyhedsbrev i februar 

 

Det indstilles, at der udsendes et nyhedsbrev i slutningen af 

februar 

 

Der udsendes nyhedsbrev ultimo februar med flg. indhold: 

Omtale af generalforsamlingen, aktiviteter samt nyheder fra 

Byrådsgruppen. 

 

Benn 

 

18 Eventuelt 

- Lars omtalte, at der den 20. februar afholdes valg til 

Dansk Handicapråd (DH) 

- Marcus orienterede fra Skolevalget. I Nordsjælland 

var det Socialdemokratiet, der løb med de røde 

stemmer. Han bemærkede, at valgresultatet i høj 

grad er afhængig af, hvor god debattøren er.  

- Jacob roste dagsordenens nye layout.  

Bestyrelsen 

 

   

Yderligere oplysninger: 
Slideshow vedr. arbejdet i 2017 var vedlagt dagsordenen.  


