
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Dagsorden for bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 19. november kl. 19.00 på Egedal, 2980 Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

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

Andersen, Jan Jensen, Kirsten Brandt, Lars Sandt, Majbritt Damborg, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 
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Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen  

Louise Mehnke fortæller at byrådet har været ude og 

kigge på svømmehaller for at få inspiration. 

Vordingborg havde et godt projekt kørende i samme 

prisklasse som det vi regner med. 

 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Humlebæk: 

Kulturstationen har fået forlænget kontrakten med 2 år. 

Der var naturmøde den 14/11 på Krogerup Højskole 

omkring biodiversitet. 

Baunebjergvej renoveringen er ved at være færdig. 
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Nivå: 

Nivå fåreavlerforening har vundet en pris på 5000 for 

årets forening. 

 

Fredensborg: 

Der skal laves sundhedshus i biblioteket når biblioteket 

er flyttet ned i stuen.  

 

Kokkedal: 

Der er kommet 5-10 nye parkeringspladser ved 

Græstedgård.  

Kvarterhusets skæbne skal afgøres på næste 

byrådsmøde. 

Aktivitetsgruppen har fået en forespørgsel om et 

juletræ på plænen foran Egedal. Det er bevilget. 

Fodgængerfeltet ved Græstedgård er blevet nedlagt. 

Det undersøges hvorfor, når der er både 

børneinstitution og faciliteter for ældre på 

Græstedgård. 

 

 

Landet: Der er kommet snepinde på vejene, så Vej og 

Park er klar til vinteren.  

Byggegrundene på tennisbanen i Karlebo har fået en 

prissænkning for at få dem solgt. 

 

c) KV21 opfølgning på møde 16/11 

Godt møde med gode oplæg fra oplægsholdere og 

arbejdsgrupper. Vi fortsætter efter generalforsamlingen 

19/1.  

d) Proces for udpegning af kandidater til folketing 

Vivian opfordrer medlemmerne til at melde deres 

kandidatur, hvis de er interesserede i at stille op som 

folketingskandidat. Vivian kontakter Hørsholm for at 

blive enige om processen. 

e) Proces for udpegning af kandidater til Regionsrådet 

Vivian opfordrer medlemmerne til at melde deres 

kandidatur, hvis de er interesserede i at stille op som 

folketingskandidat. Vivian kontakter Hørsholm for at 

blive enige om processen. 
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f) Kandidatudvalg forberedelse 

 

Vi skal have valgt personer til kandidatudvalget. 

Bestyrelsen indstiller kandidater på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 
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a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Ingen.  

Forretningsudvalget har behandlet en personsag der er løst 

tilfredsstillende. 

 

b) Nyt fra kredsen 

Der er planlagt møde den 26/11. 

 

c) Udvikling i medlemstal 

Vi er 2 færre end sidste måned. Vi skal have flere 

medlemmer.  

 

d) Kassebeholdning/regnskab 

Det ser rigtig fornuftigt ud. 

 

e) Årshjul /aktiviteter 

Vi skal have planlagt flere medlemsmøder i det nye år. Vi 

afventer lige generalforsamlingen. 

 

a) Julefrokost 

Vi er så klar. Vi mødes kl. 16 og stiller op. Louise står 

for pynt. Maden kommer 17.30. Køkkenhjælpen 

kommer kl. 17. Musikken kommer 17.30. Christian og 

Lasse køber ind. Oprydning sker fra lørdag kl. 09.00. 
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b) Generalforsamling 

Dagsorden gennemgået og Vivian finder ud af om de 

der er på valg genopstiller. 

 

f) Velkomst af nye medlemmer 

Velkomstpakken udsendes af den medlemsansvarlige. 

Vivian snakker med Borgmesteren om hvem der ringer til 

nye medlemmer og byder dem velkommen. 
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Eventuelt 

Vedtægter på hjemmesiden er forældede. Peter opdaterer. 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 10. december kl.19, 
på Egedal. 


