
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Onsdag den 16. juni kl. 19.00 i Huset, Nivåhøj 68A, 2990 Nivå 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Annett Kjær-Andersen, Christian Spure 

Hansen, Jan Jensen, Kirsten Brandt, Knud-Erik Mikkelsen, Majbritt Damborg, Bent 

Sonne, Peter Vilain 

 

Fraværende: Dorte Beyer, Lars Sandt, Vineth Thipakaran 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 
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Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen 

 

Der blev talt om KFI i Nivåcentret. Partiets 150 år’s 

jubilæum i august. 
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b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Fredensborg: Kronprinsesse Mary fylder 50 næste år og 

det skal fejres. Fredensborg by fylder 300 år næste år. 

Der sker ikke noget med biblioteket. Folk er utilfredse. 

 

Humlebæk: Der er sat mange nye og meget høje 

lygtepæle op omkring rundkørslen. 

 

Nivå: Dronningen af Lago er blevet begravet på Nivå 

Kirkegaard. Der har været stormøde i Nivå Centret med 

byrådsmedlemmer og borgere angående bygning af nyt 

center. 

Lauritz.com er flyttet ind i den gamle Stark bygning. 

 

Kokkedal: Halfdanskerne kommer til Kokkedal på 

søndag kl. 14. De spiller uden for Egedal. De spiller 

viser af Halfdan Rasmussen og Benny Andersen. 

 

På onsdag holdes der stort Sankt Hans i Egedalsvænge 

for alle beboere. 

 

Der er kommet ny lygtepæle på Holmegårdsvej. God 

plads til valgplakater. 

 

Nivå Nu og Kokkedal på vej bliver slået sammen 1/7 til 

en enhed. 

 

c) KV21  

 

Der er taget kandidatbilleder og fællesbillede. 

Kandidatfoldere er på plads. Vi skal finde en pris på 

kandidatplakater. Roser skal vi ha Fair Trade roser så 

de er miljøvenlige.  

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 
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4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

 

Vi har fået en Dannebrogsfane af Danmarkssamfundet, den 

blev overrakt i går på Valdemars Dag på Axeltorv i 

Helsingør. Vi skal fejre det igen næste år på Valdemars 

Dag hvor vi skal gå med i fanemarchen. Sæt kryds i 

kalenderen. 

 

b) Nyt fra kredsen 

 

Vi skal ha meldt delegerede til kongressen 17-18/9. 

Liselotte Kjærulf har trukket sig fra bestyrelsen i Hørsholm. 

Der er kampagnemøde for Ergin den 24/6. Vores CVR 

nummer er stadig spærret af erhvervsstyrelsen. 

Kredsen har 2 pladser til kongressen. Lasse Lynæs og 

Peter Moesgaard tager afsted. 

 

 

c) Udvikling i medlemstal 

 

Medlemstallet ser fornuftigt ud. Vi ligger stabilt på antal 

medlemmer. 

 

 

d) Kassebeholdning/regnskab 

 

Økonomien ser fortsat fint ud. 

 

 

e) Kongres 2021 

 

Vi har 3 delegerede, Vivian Johnsen, Peter Vilain og Knud 

Erik tager afsted til Aalborg den 18-19/9. Thomas er som 

borgmester også inviteret. 

 

 

f) Årshjul /aktiviteter 

 

a. 150-års jubilæum 12. august 

 

Vi har 150-års jubilæum i Socialdemokratiet den 12. 

August. Det skal markeres på en eller anden måde 

og gerne med et offentligt arrangement.  
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b. Valdemars Dag skal ligges i Årshjulet fast. 

 

c. Generalforsamling afholdes 16. Januar 2022 fra 10-

14 i Den gamle biograf i Fredensborg (hvis den er 

ledig) 
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Eventuelt 

Intet  

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 25/8 kl.19, på 
Egedal i Egestuerne, hvis reglerne tillader det. 


