
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Onsdag den 21. oktober kl. 19.00 på Egedal, 2980 Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Christian Spure Hansen, Dorte Beyer, Jan 

Jensen, Kirsten Brandt, Knud-Erik Mikkelsen, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
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Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen  
Louise Mehnke er til stede og fortæller at byrådet er 
stolte af budgetforliget, især med at svømmehallen er 
vedtaget. Kommunalvalget begynder så småt at presse 
sig på.  
Tryghed fylder meget. Den nye Politiaftale er ikke god 
nok. Det skal Nordsjællands Politi arbejde bedre med. 
HA er begyndt at holde til i Holmegårdscentret. Det er 
Politiet åbenlyst ligeglade med. Man skal kontakte 
politiet hvis man oplever noget. Kriminaliteten er blevet 
mindre synlig men hårdere. Det er et problem hvis, 
politiet kun tager sig af synlig kriminalitet. 
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b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 
Nivå 
Byggeriet overfor Nivåcentret er gået i gang. Man har 

startet med at hæve niveauet med 2 meter over 
vejniveauet, hvilket virker underligt. Udsigten fra 
Islandshøjparken forsvinder helt.  
 
Fredensborg 
Byggeriet af Dronningens runddel begynder nu og de 
starter med at fælde en masse træer.  
 
Politiet har stoppet narkosalget ved Nettokælderen. Det 
er så til gengæld flyttet til skolerne. Det er et kæmpe 
problem.  
 
Kokkedal 

Når det regner er der svømmepool i udgravningen til 
Gymnastikkens hus.  
Ved regn er drænene hurtigt fyldt op. Vandet kan ikke 
komme væk. Kommunen renser ikke hoveddrænet godt 
nok.  
Klimaprojektet i Kokkedal er et prestigeprojekt, men 
det er dårligt vedligeholdt.  
 
Humlebæk 
Ingen til stede 

 
Generelt 
Nordsjællands Vej & Park er generelt utrolig dårlige til 
at vedligeholde kloakker, fortove, brostenene mellem 
fortove og cykelstier. 

 

c) KV21 
Der er holdt møde i valgudvalget og 
netværksgrupperne begynder at lave et valgprogram.  

Vi har snakket lidt om materialer mm. 
 

d) Valgbudget til folketingskandidat 
Vi støtter kredsen med et beløb, hvis ikke kredsen selv 
har midler. 
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Organisatorisk dagsorden 
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a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 
Vivian har deltaget i et digitalt møde med regionen 
omkring krænkelsesdebatten. Der bliver lavet et 

ledelseskodeks for indgriben i krænkelsessager, så vi 
undgår at sager ties ihjel.  
Næste år kan Socialdemokratiet fejre 150 års jubilæum. 
Det SKAL fejres (med hensyntagen til Coronasituationen) 
 

b) Nyt fra kredsen 
Der har været afholdt kredsrepræsentantskabsmøde. 

Sophie Hæstorp Andersen er genvalgt som spidskandidat 
til regionsrådet. DSU deltog og var meget aktive.  
Partiforeningen skal godkende dobbelt mandat inden en 
kandidat kan opstille på 2 lister. 

 
 

c) Udvikling i medlemstal 
Vi har mistet 4 medlemmer siden sidst. Den 
medlemsansvarlige ringer til alle nye og udmeldte 
medlemmer. 
 
 

d) Kassebeholdning/regnskab 

Det ser fornuftigt ud. 
 

 
e) Årshjul /aktiviteter 

Vi kommer nok ikke til at holde julefrokost pga. 
Coronareglerne. Vi finder på en anden måde at markere 
julen på uden at samle folk. 
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Eventuelt 

Spørgsmål om hvorfor vores folketingskandidat ikke 
bliver valgt? Det er pga. kredsopbygningen, hvor vores 
kreds desværre er den mindste.  

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 24/11 kl.19, på 

Egedal. 


