
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Onsdag den 25. august kl. 19.00 i Egestuerne på Egedal. 

Dirigent: Christian Spure Hansen 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Annett Kjær-Andersen, Christian Spure Hansen, Jan 

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

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen  

 

Der er budgetforhandlinger i gang i byrådet.  

 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Kokkedel: 

Kokkedal skole lukker ned resten af ugen pga. 

Coronasmitte. Der er også sendt elever hjem på NGG. 

 

 

Humlebæk: 

Intet nyt. 
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Nivå: 

Der har været spredt kloakslam ud i Nivå. Der har 

været mange klager over lugtgener. 

Der er Nivå Dag på lørdag hvor foreninger kan gøre 

opmærksomme på sig selv. Der er også kartoffelhøst.  

Der er kommet et Lautitz.com auktionshus i den gamle 

Stark i Nivå. 

 

 

Fredensborg: 

Der har været oversvømmelse i Fredensborg pga. en 

defekt pumpe i en viadukt ved Kastanievej. 

Skolebørnene har været tvunget ud på vejene. Der har 

været mange turister i byen og der har manglet 

parkeringspladser. 

c) KV21 

 

Jan Pold har desværre trukket fra kandidatlisten pga. 

sygdom. 

Annett er i gang med at stykke listen over 

valgtilforordnede sammen. Valgstyreformænd og 

brevstemmemodtagere skal indberettes inden den 

4/10. Den 11/10 skal listerne over tilforordnede være 

sendt til kommunen. 

Infomøde for Formænd om plakatophængning 4/10 på 

kommunen. Vivian deltager. 

 

Vi skal ha kandidatgrupperne i gang med at mødes i 

bysamfundene og få plakat ophængning, kampagner 

mm. på plads. Peter skriver ud til koordinatorerne og 

beder dem om at indkalde deres kandidater. 

Koordinatorer i bysamfundene er: 

 

 Nivå - Benn 

 Kokkedal - Lasse 

 Humlebæk - Thomas og Carsten 

Fredensborg - Jan og Dorthe 
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Peter sørger for at få CO2 aftryk fra leverandør af Roser, 

plakater og brochurer. 

 

Roser skal bestilles. 

 

Lasse - Lagerhotel. 1/9-30/11 6-8 paller. Uden elevator. Tæt 

på parkering. 

 

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Der er blevet trukket lod om en plakat i vores 

jubilæumskonkurrence. Vinderen har fået direkte besked. 

 

b) Nyt fra kredsen 

Vi holder kredsbestyrelsesmøde 7/9 kl. 19 på Egedal. Kan 

vi fremover holde samme dag som partiforeningens 

bestyrelsesmøde? 

 

c) Udvikling i medlemstal 

Vi har fået 3 nye medlemmer. 
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d) Kassebeholdning/regnskab 

Regnskabet ser fint ud. 

 

e) Deltager til kongressen  

Knud Erik melder afbud pga. sygdom. Vi ser om vi kan 

finde en anden deltager. 

 

f) Årshjul/aktiviteter 

Kickoff til valgkampen 10. oktober 10-13. Vi inviterer til 

Brunch. 

Julefrokost tager vi på næste møde. 

 

   

 

 

5 

 

Eventuelt 

 

Intet 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 22/9 kl.19, på 
Egedal. 


