
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat af bestyrelsesmøde 

Den 6. april kl. 19.30 – 21.00, Medborgerhuset Egedal 

Deltagere: 

Benn, Dorte B., Annett, Jan, Lars, Kirsten, Jacob og Merete (referemt) 

Afbud fra: 

Dorte L, Christian, Lasse, Helge og Peter  

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

 

Benn  

 

2 Godkendelse af referater – vedlagt 

 

Til godkendelse 

Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

Merete  

 

3 Meddelelser fra formanden 

Valgkampen er allerede i gang. Netværksgruppernes 

tilbagemeldinger er desværre kommet alt for sent. 

Benn udarbejder i første omgang slides over vores fem 

kerneværdier. Senere udbygges disse mere udførligt. 

Benn beklagede, at vi i til bestyrelsesmøderne i de 

seneste fire år kun har set et meget begrænset fremmøde 

fra byrådsgruppens side. Per har dog været den mest 

aktive. Enighed om, at der til hvert bestyrelsesmøde bør 

deltage min. et byrådsmedlem. 

Ved næste generalforsamling genopstiller Benn ikke til 

formandsposten. Grundet efteruddannelse vil han i de 

næste to til tre år holde en pause fra det politiske arbejde. 

Partiforeningens gennemsnitsalder er stigende.   

Benn 

 

 

  

Politisk dagsorden 
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4 Nyt fra gruppen og byrådssalen 

 

Til orientering 

Kandidatlisten er endnu ikke endelig. Foreløbig er der kun 

14 opstillede. 

På næste gruppe møde drøftes Skydebanen, Sletten Havn 

og Kommunalvalget. Der orienteres også fra Det snævre 

valgudvalg. 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Benn  

 

5 Hvad rører sig i kommunen 

 

Til gensidig orientering 

Nivå 

Lergravssagen kører godt. Dog en del kritiske røster 

omkring naturen. Benn gav udtryk for, at hele projektet – 

efter hans mening – er helt i balance med naturen. 

Stisystemet giver dog en del udfordringer. Lars nævnte, 

at han af hensyn til handicappede gerne ser, at der 

etableres to udsigtspunkter. 

Omorganisering af Nivå Centret behandles den 30. maj i 

PMK. 

Humlebæk 

Byggeriet af 10 ældreboliger er kommet godt i gang. 

Biblioteket er sat til salg. 

Hunlebækhallen indbyder til motion. 

Kokkedal 

Lejeboligerne i Egeparken er i gang med at bygge blok nr. 

fire. Indflytning forventes i løbet af maj. 

Klimaprojektet tager til. Isflagehaven er ved at tage form. 

Medborgerhuset – det nye Byens Hus – planlægges til at 

være åbent og brugerstyret. 

Fredensborg 

Oprydning på gågaden er kommet godt i gang. 

Ellers ikke så meget nyt bortset fra, at der stadig er god 

gang i byggerierne. 

Bestyrelsen  
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Andet 

Dorte B. nævnte, at der er mange problemer med 

Jobcenteret. Dette bl.a. grundet en ret høj udskiftning af 

personalet. Benn oplyste hertil, at der gøres en stor 

indsats for Jobcenteret, der også er blevet opnormeret. 

Dorte B. nævnte tillige, at hun - fra sygeplejersker - har 

hørt stor ros af såvel ældre- som hjemmepleje.    

 

  

Organisatorisk dagsorden 

 

7 Medlemstal og Økonomi 

 

Til orientering 

Medlemstallet ligger pt på 278. 

Økonomien ser fin ud. 

Annet og Benn 

 

8 Medlemsmøde om valgprogram og præsentationsmøde 23. 

april 

 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe. 

Medlemsmødet er aflyst, hvorfor punktet ikke blev 

behandlet. 

Benn 

 

9 Tilskud til deltagelse i møde om principprogram 

 

Det indstilles, at bestyrelsen giver tilskud til deltagelse i 

mødet om principprogrammet i Odense den 23. april 

Kirsten og Helge er tilmeldt Socialdemokratiets møde om 

det nye principprogram. Mødet finder sted den 23. april i 

Odense. 

Betaling af kørsel samt deltagergebyr blev bevilget. 

Benn og 

Kirsten 

 

10 Øvrige aktiviteter i foråret 

- 1. maj 

Benn 
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- Jytte Abildstrøm har meldt afbud til 1. maj.  

- Jacob og Dorte køber ind. Helge kommer med 

bøgegrene og faner. 

- Benn byder velkommen, hvorefter der vil være 

taler af Thomas, Charlotte, Markus og Niels.  

- Pressemeddelelse skal udsendes. 

- Arrangementet starter kl. 7.00. Bestyrelsen mødes 

kl. 6.00. 

- Grundlovsdag 

- Grundlovsdag festligholdes efter samme koncept 

som sidste år på tangen ved Nivå Havn. 

Grundlovstalen holdes af Thomas. 

- Fanerne medbringes, og der bydes på lidt at varme 

sig på. 

- Pressemeddelelse skal udsendes. 

- Bestyrelsesseminar 

Arrangementsgruppen tager hånd herom 

Det planlagte bestyrelsesseminar den 17. juni flyttes evt. 

til den 25. juni. Efter seminaret er der spisning et sted i 

byen. 

OBS! Efter mødet er bestyrelsesseminaret blevet 

aflyst. 

 

11 Status på forberedelse af KV17 

- Det snævre valgudvalg 

- Valgudvalget arbejde er fortsat i 

planlægningsfasen. 

- Kandidatudvalget 

- Udvalget skriver fem linier om sig selv. Fælles mail 

oprettes. 

Til orientering 

Lasse og Benn 

 

12 Generalforsamling 2018  

 

 

Benn og 

Merete 

 



 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat af bestyrelsesmøde 

Det er tidligt. Men efter valget vil trætheden sænke sig, 

hvorfor det er godt at være ude i god tid. 

 

Det indstilles at generalforsamling afholdes den 14 januar 

2018. 

Af hensyn til regnskabs afslutningen vedtoges det at 

ændre datoen fra 14. januar til 28. januar 2018. 

13 Evt. 

Hjemmesiden er i proces. 

Den er såvel brugervenlig som enkelt sat op, og ser rigtig 

godt ud. 

Bestyrelsen 

 

   

   

 

Yderligere oplysninger: 

Årets mødeplan var vedlagt dagsordenen. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 29. maj i Humlebæk 
Dagcenter. 


