
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Dagsorden for bestyrelsesmøde 

Den 15. januar kl. 20.00 – 22.00, Medborgerhuset Egedal 

Deltagere:  

Benn, Lasse, Peter, Lisemose, Jan, Jacob, Annett, Christian, Dorte B., Hans Erik, 

Kirsten, og Merete (referent)  

Desuden deltog Vivian Johnsen 

Afbud fra Helge og Lars 

Dirigent: Lasse 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger 

 

Benn  

 

2 Godkendelse af referater – udsendt tidligere 

 

Til godkendelse 

Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

Merete  

 

 

3 Meddelelser fra formanden 

Benn bød velkommen med en tak till Lasse for hans store 

arbejde – både ifm. valgkamp og bestyrelse.  

Benn 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

4 Nyt fra gruppen og byrådssalen 

 

Til orientering 

Byrådsgruppen er pt ramt af to sygemeldinger. Dette 

betyder indkaldelse af suppleanter. 1. suppleant er 

Frederik. 2. suppleant er Benn og 3. suppleant er Suzan. 

 

Benn  
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Lige nu er der røre omkring overholdelse af 

persondataloven. 

5 Hvad rører sig i kommunen 

 

Til gensidig orientering 

Nivå 

Strandparken og Nivå Havn er slået sammen. Der er 

endnu ikke sket ret meget i sagen, og folk er utålmodige. 

 

Humlebæk 

De 123 huse på Stejlepladsen II skal renoveres. Der er 

tale om almennyttige boliger, og hele området er nu at 

sammenligne med en stor byggeplads. 

På Baunebjergvej er der forslag om at indrette 

seniorboliger til borgere i alderen 50 +. 

Bymidten er blevet renoveret. 

Humlebæk Dagcenter kan fejre 30 års jubilæum. Dagen 

fejres med en reception fredag den 26. januar fra  kl. 

11.00. Alle velkommen. 

Valgplakater på bymidten var ikke taget ned til tiden. 

Lasse ordnede sagen. 

 

Fredensborg  

Der er mange tilflyttere, og huspriserne er stigende. 

Jem & Fix bygger lige overfor Trælasten. 

Pilvad Fabrik er gået konkurs. 

Lægemanglen er stor – patienter henvises til Kvistgård og 

Espergærde. 

Der er problemer med den grønne kile.  

 

Kokkedal 

Det kan anbefales at nyde en tur ved broen 

”Naturhængslet”. Læs mere på 

https://www.fredensborg.dk/politik/kommunen-i-

udvikling/klimatilpasning-kokkedal/naturhaengslet 

Bestyrelsen  

 

 

https://www.fredensborg.dk/politik/kommunen-i-udvikling/klimatilpasning-kokkedal/naturhaengslet
https://www.fredensborg.dk/politik/kommunen-i-udvikling/klimatilpasning-kokkedal/naturhaengslet
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Kritik af de 100 rødbrune jernpæle, der er opsat på 

stisystemet omkring Kokkedalskolen og 

Holmegårdscentret. Pælene er mærket med røde, blå og 

gule farver, der tjener som afmærkning af forskellige 

ruter. Pælene, der er to meter høje, sidder ikke godt fast. 

De er lige til at rive op af jorden. Dertil kommer 

forlydender om, at boligselskabet ikke har givet tilsagn 

om, at pælene måtte opsættes.  

Fritidsklubberne er for elever i 6. – 7. klasserne. En del 7. 

klasses elever ønsker at fortsætte i fritidsklubben i stedet 

for at overgå til ungdomsskolen.  

 

  

Organisatorisk dagsorden 

 

7 Roller i bestyrelsen med fokus på formandens rolle – hvad 

laver formanden egentlig, om noget? 

materiale vedlagt 

  

Til orientering og drøftelse. 

Som en form for overdragelsesforretning gennemgik Benn 

de enkelte roller i Partiforeningen. 

Punktet genoptages når der er valgt ny bestyrelse. 

Taget til efterretning. 

Benn 

 

8 Ny ledelse af partiforeningen 

 

Det indstilles, at bestyrelsen bakker op om 

Næstformandens løsning. 

Lasse meddelte, at han har trukket sin kandidatur til 

formandsposten. 

Som også nævnt på bestyrelsesmødet i december 2017,  

har Vivian Johnsen meldt sig som kandidat til posten. 

Vivian, der ønsker at stille op til formandsposten, deltog i 

mødet og præsenterede sig for bestyrelsen 

Under generalforsamlingens punkt ”Valg af formand” 

foreslår Lasse valg af Vivian. 

Lasse 
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Lasse oplyste, at han er interesseret i at overtage posten 

som kredsformand. 

9 Status på generalforsamling 

- Indkaldelse, lokale mv. 

- Formandens beretning 

 

Fælles statusorientering. 

- Indkaldelse, lokale mv. 

- Generalforsamlingen afholdes søndag den 28. 

januar på Græstedgård. Starttidspunktet er kl. 14.  

- På generalforsamlingen i 2017 vedtoges det, at 

bestyrelsen inden KV17 skulle komme med 

anbefalinger til partiskatten for pensionerede 

medlemmer, det pt. oplever et tab ved at være 

tilforordnede. 

- Punktet sættes på dagsordenen. 

- Partiskatten er fastsat til 50 % - sådan har det 

formentlig altid været, idet ingen ved, hvem der 

har fastsat dette. 

- Bestyrelsen har forskellig opfattelse af rimeligheden 

i at nedsætte partiskatten for pensionerede 

medlemmer Argumenterne imod var, at det også 

koster andre dyrt at påtage sig disse hverv. En 

konsekvens af den nedsatte partiskat kunne tilmed 

være, at pensionister fremover ikke får tilbudt disse 

poster. 

- Benn oplyste, at såfremt forslaget vedtages vil det 

betyde 20.000 kr. mindre i partikassen. 

- Punktet drøftes på generalforsamlingen. 

- Indkaldelse udsendes elektronisk til samtlige 

medlemmer, der har oplyst mailadresser. Til 

medlemmer uden mailadresse omdeles 

indkaldelsen. Lasse forestår dette arbejde med 

hjælp fra bl.a. Christian. 

- Annett oplyser navne og adresser på samtlige 

medlemmer uden e-mail. 

- Formandens beretning 

Benn  
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- Formandens beretning, der var udsendt med 

dagsordenen, gav kun anledning til enkelt sproglig 

kommentar. Ellers kun ros til beretningen. 

 

10 Hygge og tak for godt samarbejde 

Grundet det fremskredne tidspunkt for afslutningen af 

bestyrelsesmødet blev såvel hygge som tak udskudt til 

umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.  

Benn 

 

 

Yderligere oplysninger: 

Evt. bortfalder… 


