
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Onsdag den 15. december kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

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

Hansen, Dorte Beyer, Kirsten Brandt, Majbritt Damborg, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 3e. 2. opfølgning af KV21 
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Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen  
 
Louise Mehnke fortæller at konstitueringen forløb fint. 
Byrådsgruppen er klar til at trække i arbejdstøjet. 
  
 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 
 

Humlebæk: Der sker ikke noget. 
 
Nivå: Vandskiklubben har fået nyt klubhus og sauna. 
Havnen er ved at blive klimasikret, så havnebassinet 
ikke eroderes.  
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Lejlighederne overfor havnen er man ved at flytte ind i. 
de første af lejlighederne overfor centret flytter man ind 
i midten af januar. 

 
Kokkedal: Gymnastikkens Hus er ved at være klar. 
Nivå-Kokkedal På Vej kører videre uden Egedalsvænge 
der stemte nej. Kokkedal savner mere indsats fra 
helhedsplanen. 
 
Fredensborg: Intet nyt. 
 

c) Offentlige nyhedsbreve 

Vi kan godt sende nyhedsbreve til ikke medlemmer for 
at udbrede kendskabet til vores vores politik og 

partiforening. 

 

d) Dialogkort 

Vi trak et dialogkort (fra et kortspil udsendt af 

Socialdemokratiet for at diskutere, sexisme, vold og 
andre grænseoverskridende handlinger i partiet). Vi 
havde en god diskussion. 

Konklusion: Partiforeningens ledelse taler med de 
implicerede og finder ud af hvordan situationen skal 
håndteres. 

e) 2. Opfølgning på KV21 
 
Vi skal ha en bedre dynamik i vores kandidatgruppe til 
næste valg. Vi skal være bedre til at fortælle hvad det 
vil sige at være socialdemokrat. Ansvar for roser skal 
ikke ligge hos en kandidat, der var for meget bøvl. 
Kandidatudvalget skal være hårdere ved udvælgelsen 
af kandidater. Formanden fik ros for sin indsats både 
under valgkampen og i løbet af året. 

 

Vi laver en workshop for at planlægge hvordan vi 

kommer ud over stepperne med vores planer. 
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Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Vi sender en hilsen til de byrådsmedlemmer der træder ud 
til nytår.  

b) Nyt fra kredsen 

Ergin blev valgt som 1. suppleant i regionen. Ergin savnede 
opbakning i valgkampen. 

c) Udvikling i medlemstal 

Vi har fået 4 nye medlemmer, så det er fint. 

d) Kassebeholdning/regnskab 

Det ser fortsat fornuftigt ud.  

e) Årshjul/aktiviteter 

a. Generalforsamling 2022 

Vi arbejder på et kodeks for større involvering i 
Partiforeningen. 

Peter kontakter dem der er på valg for at høre om 

de genopstiller samt skaffer en dirigent. 
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Eventuelt 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 6. januar 2022 kl. 19 

i Egestuerne i Byens Hus i Kokkedal. 


