
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Torsdag den 8. februar kl. 19.00 i Huset, Nivåhøj 68A, 2990 Nivå 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Christian Spure Hansen, Annett Kjær 

Andersen, Kirsten Brandt, Hans Erik Winther, Lars Sandt, Majbritt Damborg, Peter 

Vilain 

 

Afbud fra: Dorte Beyer, Dorte Lisemose, Jan Jensen 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse 

Godkendt uden kommentarer 

 

Vivian  

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Til godkendelse 

Godkendt uden kommentarer 

Peter 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Evt. nyt fra byrådsgruppen  

Vivian har modtaget udkast til A-kalender for 2018. 

Bestyrelsesmøder kommer fremover også i A-

kalenderen. Vivian og Lasse har møde med Thomas 

Lykke Rasmussen, Per Frost og Louise Mehnke 28/2. 

Der er gruppemøde den 17/2 hvor Vivian deltager. 
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b) Netværksgrupper – orientering 

Vi have netværksgrupperne inden for de forskellige 

udvalgsområder op og køre igen. Alle 

bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i de 

netværksgrupper de interesserer sig for. Lasse får 

Thomas til at sende grupperne til bestyrelsen og 

derefter melder alle deres ønsker ind til Thomas. 

Grupperne lægges på hjemmesiden, så medlemmer 

kan se dem og melde sig hvis de har interesse. 

 

Der skal laves lokale grupper i hvert bysamfund 

bestående af bestyrelses og byrådsmedlemmer. 

Grupperne skal diskutere udviklingen i bysamfundene. 

Bestyrelsen delte sig op efter bopæl og til en start ser 

de 4 grupper sådan ud: 

1. Nivå: Christian, Peter 

2. Kokkedal (med landet): Lasse, Vivian, Kirsten 

3. Humlebæk: Annett; Majbritt 

4. Fredensborg: Jan 

Understregede er tovholdere. Frivillige kan 

melde sig til tovholderen. 

 

c) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

Nivå: Bymidten har fået bevilget 450 mill. Over de 

næste 10 år til udvikling. Spar på Gl. Strandvej og 

Matas i centret lukker snart. 

 

Humlebæk: Øldreboligerne på Stejlepladsvej er ved at 

starte en større renovering. 19/2 lyder startskuddet 

for 1. etape af 3. Renoveringen finansieret b.la. af 

Domea. Renoveringen er færdig i Juli 2019. 

Nordsjællands Park & Vej laver ikke de huller dí vejen 

der ellers er påpeget flere gange. 

Posthusgrunden sker der ikke noget med. Der er 

vandaler der holder til på biblioteket. De skaber uro 

og frygt for at komme der. 

Hvad er planen for posthusgrunden? 

Høreforeningen søger penge til nye teleslynger på 

Rådhuset og ældrecentre, da de nuværende er slidt 
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op. 

Frivillighedscentret har fået ny leder Peter 

Søndergaard. 

 

Kokkedal: LARM projektet er ikke helt færdigt. Man 

har b.la. glemt at lave bommene ved 

Holmegårdscentret, så lige nu kører der biler på 

cykelstien til åen. Der er ikke etableret bump på 

cykelstien for at få knallerter til at sænke farten. 

Hegnet ved bølgepladsen er for lavt. De røde pæle 

ved skæmmer stierne og er flere steder plaseret på 

privat grund uden tilladelse.  

Byens Hus skrider frem. Der er dog smadret en del 

ruder i det gamle Egedal, der er søgt tilladelse til 

videoovervågning. Booking af Egedal skal fremover 

ske via sygesikringskort. Der er bekymring for at 

Egedal havner som varmestue for LTF. 

Der arbejdes i øjeblikket for at lave et 

frivillighedscenter i Kokkedal. 

Hvad skal der ske med den gamle børneinstitution ved 

rundkørslen som er ved at gro til og er temmelig 

forfalden. Den er en skændsel for Kokkedal. 

 

Fredensborg: Ikke repræsenteret pga. sygdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til orientering 
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Organisatorisk dagsorden 

4 a) Konstituering – formalisering vedr. beslutninger efter 

generalforsamlingen / til beslutnin 

 

Annett er medlemsansvarlig 

Peter er sekretær og webmaster 

Christian er indkøber (sammen med Dorte & Dorthe) 

Første opgave til indkøberne er at få en pris på en rød 

pavillon af ordentlig kvalitet og en banner til at sætte 

på den, samt nogle vindblades (flag). 

 

b) Kort gennemgang af vedtægter  

Vi gennemgik nogle uhensigtsmæssigheder i 

vedtægterne og aftalte at tage det op inden næste 

generalforsamling. 

 

c) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget’ 

Christian & Vivian skal i banken med 

generalforsamlingreferatet og få overdraget 

fuldmagten til vores konto. 

 

d) Referat fra generalforsamling – til beslutning 

Ikke modtaget. 

 

e) Nyt fra kredsen / Overblik vedr. kommende møde 

med kredsen? 

Der er møde i kredsen 20/3 i Trommen hvor ny 

kredsbestyrelse vælges. Vi har 7 bestyrelsespladser 

og 3 suppleanter. Lasse finder ud af det videre forløb. 

 

f) Mødekalender  

Bestyrelsesmøder for resten af året er planlagt og 

kommer snart på hjemmesiden. 

 

 

Vivian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter 

 

 

 

Vivian 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

 

 

Lasse 

 

 

 

 

Vivian 
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g) Udvikling i medlemstal og alderssammensætning 

Vi har 268 medlemmer. 1 medlem har meldt sig ud 

siden sidst. 

Medlemsfordeling ud fra fødselsår: 

1930-1940…18 

1941-1950…41 

1951-1960…29 

1961-1970…15 

1971-2000…42 

133 medlemmer har ikke oplyst alder 

Vi skal have gang i en rekrutteringsrunde for at holde 

liv i partiforeningen. 

 

h) Kassebeholdning 

Ukendt pga. kassererskifte. 

 

i) Årshjul /aktiviteter – til drøftelse 

Første oplæg blev præsenteret. Hjulet skal udvikles i 

løbet af foråret. 

 

j) Nyhedsbrev – Overblik over indhold fra 

byrådsgruppen, kredsen, andre emner, udsendelse 

mv. 

Vivian undersøger med byrådet hvad proceduren er. 

Vi skal have mailadresser på så mange medlemmer 

som muligt, for at undgå brevomdelinger. 

Til orientering 

Annett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian 

 

 

Vivian 

 

 

 

Vivian 
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Eventuelt 

Mobile Pay til foreninger er nu en mulighed uden 

telefon. Christian undersøger mulighederne. 

 

Må medlemmer deltage i bestyrelsesmøderne. Ja, 

det må de godt, dog uden stemmeret og under 
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ordnede forhold. 

 

Velkomstmøder for nye medlemmer og 

velkomstpakke skal på næste mødes dagsorden. 

Annett laver et oplæg. 

  

 

Yderligere oplysninger: 


