
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 14. januar 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, Jan Jensen, Kirsten Brandt, Lars Sandt, Majbritt Damborg, 

Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt med nyt punkt 4 f) Kandidater lukket punkt. 
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Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen 

Pia Bødtger fortæller at der er nedsat en byggegruppe 

omkring Nivå Bymidte der skal følge processen tæt. 

Der er stadig langt fra beslutning tages til der står et 

nyt center. Bestyrelsen mener at der mangler 

indkøbsmuligheder i de nye forslag. Der er kun akkurat 

samme antal butikker som i dag. Man skal være 

opmærksomme på at nybyggeri bliver let tilgængeligt 

for alle borgere. Elevatorer er et must for højtliggende 

lejligheder. 

Minimumsnormering er oppe og vende i pressen igen. I 

først omgang går man efter at få ansat uddannet 
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personale i stedet for afløsere. Der er også sat penge af 

til at ansætte lidt flere pædagoger. 

 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

Kokkedal: 

Fodgængerfeltet ved Græstedgård er åbenbart fjernet 

helt, hvilket ikke giver mening. Hvorfor? 

 

Nivå: 

Der er fred og ro i byen. Gadelyset er vendt tilbage. 

 

Fredensborg: 

Der var 900 borgere til Tour de Fredensborg.800 til 

Dronningen, 700 til åbningen af andelsboghandlen og 

500 til Hjerteforeningens march. Generel god 

opbakning. 

 

Humlebæk: 

Humlebæk Fritids Forening HFF holdt prøve dag. 

Plejecenterbyggeriet går fremad efter planen. 

Kulturstationen afholder koncert med Andreas Langvad. 

 

Landet: 

Der er kun 6 indskrevne elever på Karlebo skole. Det er 

bekymrende. 

 

c) Planlægning af Generalforsamling 

 

Vi mødes kl. 9.30 og sætter op. Der er ikke modtaget 

nogen forslag til generalforsamlingen. 

 

1) Er alle indlægsholdere på plads? 

Poul Juul og Dorte Beyer fremlægger regionen. 

Resten er på plads. 

 

2) Hvem gør hvad 

Lasse sørger for drikkevarer. 

Dorte Beyer sørger for 150 stk. smørrebrød. 

Peter henter nøglen til Humlebæk dagcenter. 

Peter undersøger om der er projektor og 

lærred.(det er der) 
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d) Planlægning af medlemsmøde efter 

generalforsamlingen 

Der skal arbejdes i netværksgrupper med et valgoplæg. 

 

e) Kandidater 

 

Vi har kun en folketingskandidat Louise Mehnke. 

 

Vi har 2 kandidater til regionen Mette Poulsen og Ergin 

Øzer. 

Man kan stadig nå at stille op direkte på 

generalforsamlingen. 

 

Hørsholm vil stille Niels op til regionen. 

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Der har været et spørgsmål om man kunne stemme på 

generalforsamlingen på fuldmagt. Det er der ikke belæg for 

i vedtægterne. 

b) Nyt fra kredsen 

Hørsholm opstiller Niels Lundshøj. Der afholdes et nyt 

møde efter vores generalforsamling. 

Kredsforeningsreferaterne skal sendes til partiforeningens 

bestyrelse. 
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c) Udvikling i medlemstal 

Vi har mistet et enkelt medlem siden sidst. 

d) Kassebeholdning/regnskab 

Kassebeholdningen ser stadig godt ud og ligger 

planmæssigt. Vi går efter uændret kontingent på 

generalforsamlingen. 

e) Årshjul /aktiviteter 

Næste møde er 29/1 kl. 19 på Egedal. Peter booker lokale. 

f) Kandidater (Lukket punkt) 
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Eventuelt 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 29/1 kl. 19 på 
Egedal. 


