
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 10. december kl. 19.00 på Egedal, 2980 Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

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

Andersen, Dorte Beyer, Dorte Lisemose, Jan Jensen, Kirsten Brandt, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse 

 

 

Vivian  
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Godkendelse af referat 

 

Til godkendelse 

 

Peter 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Evt. nyt fra byrådsgruppen  

På gruppemødet blev det aftalt at der skal laves en 

evaluering af gruppens samarbejde og af gruppens 

samarbejde med partiforeningen. Gruppen udtrykte 

tilfredshed med årets julefrokost. 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

Cømert deltog og havde taget vores lokale 

politibetjent Martin Beck med til mødet. Martin har 

været i politiet i 30 år i alle mulige stillinger. Han 

har siden 2008 været i Nordsjællands politi. Martin 

er frivillig fodboldtræner i FC Nordsjælland for store 

drenge. Martin har igennem de sidste måneder 

Byrådet/Vivian   

 

 

 

 

Bestyrelsen 
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besøgt flere boligforeninger i kommunen, 

fædregruppen i Nivå og kaffeklubben i Kokkedal, for 

at udbrede kendskabet til sig slev og hans 

arbejdsområde. Martin orienterede om situationen i 

kommunen. Herunder diverse banderelaterede og 

narkorelaterede begivenheder. 

Humlebæk: Kulturstationen er stadig en succes der 

nu også bruges til loppemarkeder. 

 

Nivå: Kommunen har sendt den strategiske 

udviklingsplan i udbud for Nivå bymidte. Det bliver 

spændende at se hvad der kommer af forslag. 

Pingvinernes brug af vandskiklubbens baderum 

bliver i øjeblikket forhindret/besværliggjort af at 

vandskiklubben har stillet en båd til 

vinteropbevaring i det ene baderum.  

 

 

 

Til orientering 

  

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Intet 

b) Nyt fra kredsen 

DSU har opstillet Mathilde Powers som obligatorisk 

kvindelig kandidat i Nordsjællands valgkreds. 

Bestyrelsen bakker op om valget. 

c) Udvikling i medlemstal 

Vi har nu 251 aktive medlemmer. 

Vivian 

Lasse 

Annett 

Christian 

Vivian 

Peter 

Vivian 
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d) Kassebeholdning 

Vi har 140.000 i kassebeholdning. 

Vi har en sag om for meget opkrævet partiskat. 

Generalforsamlingen kommer til at godkende  

tilbagebetaling fra tidligere år. 

e) Årshjul /aktiviteter 

Eneste event i kalenderen er generalforsamlingen den 

27/1-2019 på Græstedgaard. Kl. 10.00. 

Der udarbejdes et nyt årshjul/kalender for 2019. 

f) Ændring af vedtægter 

Annett og Peter udarbejder et forslag til ændringer af 

vedtægterne så de passer med moderpartiets oplæg og 

vores virkelighed. 

g) Planlægning af generalforsamling 

Generalforsamlingen blev planlagt og der arbejdes 

videre med dagsorden, regnskab budget og vedtægter. 

Indkaldelse udsendes inden jul. 

h) Afholdelse af møder i 2019 – hvor og hvornår. 

Vivian kommer med et oplæg til mødedatoer i 2019. 

Bestyrelsen ønsker at møder afholdes tirsdage og gerne 

på en fast tirsdag i måneden. 

Peter snakker med kommunen om et lokale der er 

handikap venligt. 

 

Til orientering 

Bestyrelsen 
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Eventuelt 

Intet 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 15/1-2019 kl. 19.00 
Peter V finder et sted vi kan være. 


