
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Dagsorden for bestyrelsesmøde 

  Onsdag den 23/9-2020 kl. 19.00 på Egedal, 2980 Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Knud-Erik Mikkelsen, Majbritt Damborg, 

Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen 

Stor tilfredshed med årets økonomiaftale. 

Svømmehallen er endeligt nævnt i økonomiaftale. 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Kokkedal. Gymnastikkens hus er gået i gang. 

Plantorama byggeriet står snart. Holmegårdsvej er ved 

at blive sat i stand, med nyt stoppested, kantsten og 

fartmåler. 

Der går rygter om at der bygges en ny Aldi i 

Holmegårdscentret med boliger ovenpå. 

Nivå: Vi har fået ny lokalbetjent i Fredensborg. Vi 

glæder os til samarbejdet og prøver at invitere ham til 
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næste bestyrelsesmøde. Nivå løbet blev en succes. Der 

er gang i vilde rabat projekter hvor der skal sås vilde 

blomster. 

 

 

Humlebæk: Intet nyt. 

 

Fredensborg: Der er positiv stemning omkring projektet 

omkring slottet og parkeringspladsen foran Den gamle 

biograf. Der er kommet en fin video på facebook som 

er seværdig. 

  

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Intet. 

b) Nyt fra kredsen 

7/10 er der regionsmøde i regionen. Vi er Lasse, Ergin, 

Steffen, Peter Moesgaard og Svend Erik deltager. 

Generalforsamling: Louise og Ergin blev valgt. 

Kredsbestyrelsen: Kirsten B, Bent Sonne, Lasse, Annett, 

Svend Erik, Peter M, Knud Erik, Lars Sandt, Vivian, 

Liselotte, Josefine Guldager fra DSU.  

Sup; Christian Spure,   

c) Udvikling i medlemstal 

Der er kommet 2 nye medlemmer og et udmeldt. 

d) Kassebeholdning/regnskab 

Det ser rigtig fornuftigt ud. 
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e) Årshjul /aktiviteter 

1) Julefrokost 

Vi prøver at finde et sted hvor vi kan være med de 

nuværende restriktioner. Peter prøver at spørge Sabri. 

2) Vi arbejder på at sende et julekort ud i år. 
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Eventuelt 

 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 21/10 kl. 19.00 på 
Egedal. 


