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Opstillingsmøde: Valg af borgmesterkandidat. 

Søndag den 22. januar 2017 kl. 11.00 i Humlebæk Dagcenter 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af 3 stemmetællere 

4. Valg af borgmesterkandidat: Bestyrelsen og byrådsgruppen peger på 

Borgmester Thomas Lykke Pedersen som kandidat. 
 

Bemærk venligst, at såfremt der måtte være flere kandidater til posten, skal disse 

være meddelt på forhånd til formanden for partiforeningen inden opstillingsmødet 

starter. 

Bestyrelsen peger enstemmigt på Borgmester Thomas Lykke Pedersen og 

udtaler: 

Thomas har i sit virke som borgmester vist en enestående evne til at samarbejde 

bredt i Byrådet. Et samarbejde som har skabt store resultater, og bidraget til en 

gunstig udvikling af hele vores kommune. Hans arbejdsindsats har været uforlignelig, 

og vi glæder os meget over, at han fortsat er til rådighed som vores kandidat til 

borgmesterposten, da Thomas er den rette til fortsat at lede vores kommune. 

Byrådsgruppen anbefaler enstemmigt Borgmester Thomas Lykke Pedersen og 

udtaler: 

Thomas har igennem to valgperioder været en synlig og god borgmester for hele 

kommunen. Han har med god energi, målrettet indsats og godt humør ført kommunen 

sikkert igennem en svær tid, hvor vi nu står på den anden side med en velfungerende 

kommune, med penge i kassen og et Fremtidens Fredensborg, der for alvor er ved at 

tage fart. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger 

2. Valg af dirigent 

Per Frost Henriksen blev valgt 
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3. Valg af tre stemmetællere 

Flg. blev valgt: 

Kurt Wraae, Ergin Øzer og Nette Andersen 

4. Valg af borgmesterkandidat: Bestyrelsen og byrådsgruppen peger på 

Borgmester Thomas Lykke Pedersen som kandidat. 

 

Thomas Lykke Pedersen blev valgt uden modkandidat. 

Thomas takkede for valget. 

Generalforsamlingen startede efter opstillingsmødet. 
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Generalforsamlingen søndag den 22. januar 2017  

I Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpsvej 2 i Humlebæk 

Referat: 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Per Frost Henriksen 

Per Frost Henriksen blev valgt. 

Efter dirigenten havde konstateret generalforsamlingens lovlighed overgik man til 

behandling af dagsordenen.  

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 2. Valg af referent  

Bestyrelsen indstiller Merete Brejl. 

Merete Brejl blev valgt. 

3.  Valg af 3 stemmetællere 

Kurt Wraae, Ergin Øzer og Nette Andersen blev valgt. 

  

4.  Beretninger 

a) Formandens beretning v. Benn Gandløse Vestergaard. 

Formandens beretning er vedhæftet referatet som bilag 

Debat: 

Bestyrelsen blev opfordret til hurtigst muligt at få oprettet en velfungerende hjemmeside. Af 

de fremmødte medlemmer var der ni, der tilkendegav, at de aldrig bliver brugere af Facebook.  

Bestyrelsen blev ligeledes opfordret til at opprioritere kommunikationen med medlemmerne. 

Som foreskrevet i vedtægterne, er samtlige møder – såvel i bestyrelse som i kreds – åbne for 

alle medlemmer, hvorfor det er vigtigt, at såvel mødedatoer som dagsordener meldes ud i god 

tid. 

Reglerne for valg af folketingskandidat blev ligeledes debatteret. 

Mht udsendelse af indkaldelser mm. gav flere deres tilsagn om deltage i uddelingen af disse 

breve.. Annet Kjær-Andersen modtager gerne flere tilkendegivelser fra medlemmer, der vil 
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påtage sig at være med til at uddele Partiforeningens breve til medlemmerne,   

Fra flere sider fik bestyrelsen ros for sit store arbejde. 

Benn medgav, at al kommunikation er svær og, at bestyrelsen, efter en prioritering af 

ressourcer, gør det bedst muligt. 

Formandens beretning blev herefter énstemmigt godkendt. 

b) Beretning fra Landspolitikken v. Charlotte Holtermann  

Charlotte Holtermanns beretning er vedhæftet referatet som bilag. 

 

Stor ros til Charlotte for en god socialdemokratisk beretning med fin og klar tale.  

 

c) Beretning fra Regionen v. Regionsrådsmedlem Marianne Stendell 

 

Med overrækkelsen af en blomsterhilsen takkede formanden Marianne for den 

kæmpe indsats, hun har gjort for os i Regionsrådet. 

d) Beretning fra byrådsgruppen v. Borgmester Thomas Lykke Pedersen 

2016 et har været et spændende år, fastslog Thomas Lykke Pedersen som 
indledning til byrådsgruppens beretning, der i forkortet form vedlægges referatet 
som bilag. 
Bortset fra de to, der holder sig udenfor, og som heller ikke er med i budgetforliget, 
så er der en rigtig god stemning i byrådet, hvis brede samarbejde også fungerer 
rigtig godt. 
 
Thomas understregede vigtigheden af, at vi her i valgåret tænker os godt om med 
fokus på de gode historier. Kritiske røster har det med at ramme det parti, der har 
borgmesterposten, hvorfor han foretrækker, at kritikken rettes direkte til ham. 
 
Han henledte også opmærksomheden på, at borgernes fokus fortrinsvis er på eget 
bysamfund og, at vores synlighed i hele Fredensborg Kommune derfor er meget 
afgørende. 
 
I den nuværende valgperiode har vi Socialdemokrater 9 byrådsmedlemmer ud af 
27 mulige. Målet for næste valgperiode er flere mandater til os, hvilket kræver en 
stor arbejdsindsats i valgkampen, understregede han med ønsket om, at vi får flest 
mulige kandidater på stemmesedlen. For som han sagde, så er de personlige 
stemme de allerbedste at få. Om valgkampen nævnte han blandt andet, at hver 
kandidat skal have sin egen folder. Vi skal have en out-door kampagne med dør til 
dør besøg i husstandene, vi skal være til stede på stationerne og, ved 
indkøbscentrene. Der skal afholdes arrangementer og uddeles roser og muffins. 
 
 Debat 
Kontrakten med Forenede Service, hvis direktør er dømt for groft skattesvig, blev 
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bragt på bane med opfordring til hurtigst muligt at opsige kontrakten med dem. 
Hertil kunne Thomas glæde forsamlingen med, at en enig socialdemokratisk 
gruppe netop havde besluttet at smide de Forenede på porten.  
Planerne om opførelse af svømmehal i Nivå blev rost. 
En stabsfunktion af frivillige på det tekniske område, der rent ingeniørmæssigt kan 
kigge ideer og og oplæg igennem. blev efterlyst. Hertil oplyste Thomas, at en sådan 
allerede findes – dog især indenfor det grønne område. Tilmelding til gruppen kan 
ske via Kommunens hjemmeside. 
Volds kriminaliteten er faldet, men der er stadig mange indbrud. Borgermøder 
herom blev foreslået. 
Om flygtningepolitikken nævnte Thomas, at vi er blandt de bedste kommuner til at 
få flygtninge i arbejde, ligesom der også gives kommunalt tilskud til 
Flygtningevennernes arbejde. 
Et medlem fra Fredensborg gjorde opmærksom på, at Fredensborg By er nærmest 
uddød. Heri var Thomas slet ikke enig, idet byen netop udvikles i form af flere 
boliger. Men så længe, der findes mange tomme bygninger, vil der ikke blive udlagt 
nye arealer til erhvervsjord, sagde han, og oplyste, at der gøres alt, hvad der muligt 
mht. indkøbsmuligheder. Men det er ikke uden problemer, idet borgernes ændrede 
indkøbsvaner gælder hele landet. 
Ros til Nivå Skole, der har fået et kæmpe løft. Og kritik af tilbuddet på Møllevejen. 
På spørgsmål om oprettelse af 10. klasse, oplyste Thomas, at der oprettes 10. 
klasse på Fredensborg Skole. 
En stor tak til Thomas for en rigtig god beretning. 
 

 

5. Forelæggelse af årsregnskab 2016 til godkendelse v. Jacob Jepsen. 
Kassereren forelagde regnskabet med en gennemgang af de enkelte poster. 

Ingen bad om ordet til regnskabet, der herefter blev énstemmigt vedtaget. 

6.  Forelæggelse af budget 2017 til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og 

partiskat for 2017 v. Jacob Jepsen.  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og uændret partiskat. 

Kassereren forelagde budget 2017 med en gennemgang af de enkelte poster. 

Ingen bad om ordet til budget 2017, der herefter blev énstemmigt godkendt med uændret 

kontingent og uændret partiskat. 

     Kontingentet er 316,5o kr. p.a.. Halv pris for pensionister: 158,25 kr. 

7.  Nedsættelse af kandidatudvalg til kommunalvalget 2017 

Bestyrelsen indstiller, at kandidatudvalget udgøres af tre bestyrelsesmedlemmer og en 

repræsentant fra DSU.  Det indstilles, at Jacob Jepsen er formand for udvalget, og at 

udvalget udgøres af Merete Brejl og Lasse Lynæs. 

Medlemmer af kandidatudvalget kan ikke opstilles til kommunalvalget i 2017. 

 

En DSU kandidat er ikke fundet.  

Til Kandidatudvalget valgtes Jacob Jepsen, Merete Brejl og Lasse Lynæs. 
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Som suppleanter til udvalget valgtes Annett Kjær-Andersen og Lisbet Jansen. 

Suppleanterne indtræder i udvalget, såfremt en eller flere af medlemmerne vælger at 

opstille til kommunalvalget i 2017. 

Det vedtoges at overlade det til kandidatudvalget selv at konstituere sig.  

 

 

 

8. Opstilling til kommunalvalget 2017  

Bestyrelsen indstiller, at der udover borgmesterkandidaten anvendes en sideordnet 

opstilling, og at der udføres en urafstemning blandt foreningens medlemmer om 

rækkefølgen på kandidatlisten. Ved denne urafstemning har hvert medlem afgive op til 10 

stemmer. Afstemningen om valglisten skal være færdig senest den 31. maj. Det er 

kandidatudvalget, der har ansvaret for afviklingen af urafstemningen. 

 

Følgende ændringsforslag blev vedtaget: 

”Ved denne urafstemning kan hvert medlem afgive op til 10 stemmer” ændres til ”Ved 

denne urafstemning skal hvert medlem afgive 10 stemmer”. 

 

Indstillingen blev herefter vedtaget. 

 

Der udarbejdes en procesplan, hvoraf reglerne skal fremgå. 

 

Valgprogramsmøde afholdes den 18. marts. 

Præsentationsmøde afholdes den 23. april. 

Urafstemning om valgliste sker i tiden 23. april – 21. maj. 

Præsentation af valgliste den 1. juni. 

Valgprogram offentliggøres ultimo august.  

 

9. Valg af borgmesterkandidat 

Det indstilles, at resultatet af ”Opstillingsmødet: Valg af Borgmesterkandidat” bekræftes. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig opstillingsmødets valg af Thomas Lykke Pedersen som 

borgmesterkandidat. 

 

10.  Indkomne forslag 

a) §7: ”…suppleanter,  dog højst 5 kandidater ændres til  ”…suppleanter.”  
b) Der nedsættes et udvalg af bestyrelsen, der inden KV17 skal komme med 

anbefalinger til partiskatten for valgstyrere og -tilforordnede.  Det skal ses i lyset, 
af, at pensionerede medlemmer i øjeblikket oplever et tab ved at være tilforordnet. 

c) §8 stk 6. Tegningrettigheder:  ”Foreningen tegnes af formand og kassereren i 
fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så 
vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til 
at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer.” ændres til: 
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”Foreningen tegnes af formand, næstformand og kassereren i fællesskab. 
Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår 
foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte 
Homebanking via egen hjemmecomputer. Endvidere kan kasserer  en gives 
tilladelse til at oprette kreditkort og mobilpay for foreningen. Transaktioner med 
mobilpay, kreditkort eller homebanking må ikke overstige 2.500 kr. uden 
godkendelse af formand eller næstformand.” 
 
 
 

d) § 11. Kommunevalg: ”Før kommunevalget nedsættes der et kandidatudvalg, som 
forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater.  
Kandidatudvalget kan, og har om nødvendig pligt til at bringe kandidater i forslag. 
Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover 
beslutter generalforsamlingen, hvem der skal sidde i kandidatudvalget.” ændres til: 
 
”Før kommunevalget nedsættes et kandidatudvalg, der forestår og er ansvarlig for 
opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan, og har om nødvendig pligt til at 
bringe kandidater i forslag. Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra 
bestyrelsen, og om muligt af DSU. Endvidere har kandidatudvalget bemyndigelse til 
at dispensere 1-årsreglen for valgbarhed. Generalforsamlingen nedsætter 
kandidatudvalget” 

 
e) Ændring af §3 stk. 2 Opstilling til valg: ”Foreningen skal opstille/indstille 

kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og Europaparlamentsvalg samt 
til andre offentlige valg, i nærdemokratiske råd og nævn. Foreningen skal føre 
valgkamp for de opstillede kandidater” Ændres til: 
 
”Foreningen skal opstille kandidater til kommunevalg, samt til andre valg i 
nærdemokratiske råd og nævn. Dertil skal foreningen indstille kandidater til 
regionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg til opstilling i kredsen. 
Foreningen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater til kommunalvalg samt 
for de kandidater kredsen opstiller.” 

 
f) §6: ”Stk. 1. Opstillingsmøder. 

For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til 
kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal 
man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end to kvartaler. 
Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret 
ved opstillingsmøder/urafstemninger. Opstilling folketingskandidat optages på 
dagsorden for enhver ordinær generalforsamling.” ændres til 
 
”Stk. 1. Opstillings-, præsentationsmøder og urafstemninger 
 
For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til 
kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal 
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man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end to kvartaler. 
Alle medlemmer af Socialdemokratiet kan være med til at opstille kandidater, 
uanset om de har stemmeret ved det tilhørende valg 
Valg af kandidater kan enten ske på den ordinære generalforsamling, ved 
opstillingmøder eller ved præsentationsmøder med efterfølgende urafstemning. 
Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret 
ved opstillingsmøder/urafstemninger. Indstilling af folketingskandidat til kredsen 
skal optages på dagsorden for enhver ordinær generalforsamling.” 
 
Bortset fra en enkelt korrekturrettelse i pkt.c (tegningsrettigheder), hvor ”af” i 
sidste linje rettes til ”til. blev samtlige forslag vedtaget. 
 
Ændringsforslagene c – f, der, bortset fra c (om tegningsrettigheder) , udelukkende 
var konsekvensrettelser af beslutninger på kongressen, blev først uddelt på selve 
generalforsamlingen. Dette blev påtalt med ønsket om, at evt. forslag til fremtidige 
vedtægtsændringer vedlægges den udsendte dagsorden. 
 
Vedtægterne tilrettes og udsendes til medlemmerne.  
De tilrettede vedtægter er vedlagt referatet som bilag.   
      

    11.  Valg til partiforeningen:     

a) Valg af Næstformand for 2 år.  

Bestyrelsen peger på Lasse Lynæs 

Genvalg af Lasse Lynæs.  

b) Valg af Kasserer for 2 år.  

Bestyrelsen peger på Jacob Jepsen 

Genvalg af Jacob Jepsen. 

c) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

På valg er Dorte Lisemose, Annett Kjær-Andersen og Christian Spure Hansen.  

Alle tre var villige til genvalg. Herudover opstillede Lars Sandt.   

Genvalg af Dorte Lisemose, Annett Kjær-Andersen og Christian Spure Hansen. 

d) Valg af suppleanter for 1 år  

På valg er Kirsten Brandt, Peter Vilain, Lars Sandt og Helge From. 

Genvalg af Kirsten Brandt, Peter Vilain, Lars Sandt og Helge From samt nyvalg af 

Hans Erik Winther.  

e) valg af 2 revisorer for 1 år 

På valg er Erik Vegeberg og Lisbeth Jansen 

Genvalg af Erik Vegeberg og Lisbet Jansen. 

 

f) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år 

På valg er Frank Ingemann og Lena Jarnsø 

Nyvalg af Eva Gjerløv og Sandra Grenaae. 
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   12. Valg til Kredsrepræsentantskab 

a) valg af 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen 

Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen udpeger 8 repræsentanter  

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Medlemmerne orienteres om, hvem der er udpeget samt mødedatoer..   

 

b) valg af 4 suppleanter til kredsbestyrelsen  
Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen udpeger 4 kredssuppleanter 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Medlemmerne orienteres om, hvem der er udpeget samt mødedatoer.   

13. Valg til Socialdemokraterne i Hovedstaden (SiHR) 

a) kredsformanden er født medlem 

b) valg af medlemmer af regionsrepræsentantskabet  

Bestyrelsens forslag: Kredsbestyrelsesmedlemmer i kredsen vælges som delegerede og -

suppleanterne som suppleanter. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Medlemmerne orienteres om navnene på de valgte samt mødedatoer. 

 

14. Delegerede til kongressen  

Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen udpeger de delegerede. 

Medlemmerne orienteres om, hvem der udpeges. 

15. Indstilling af folketingskandidat  

Bestyrelsen orienterer, og indstiller at Fredensborg partiforening peger på, at Charlotte 

Holtermann skal være folketingskandidat i Fredensborgkredsen. 

Generalforsamlingen vedtog Charlotte Holtermann som folketingskandidat for 

Fredensborgkredsen. 

 

16. Pressemeddelelse 

Vedtaget at lade Dirigent og Formand udarbejde pressemeddelelsen. 

 

17.  Eventuelt 

Da Marianne Stendell ikke genopstiller til næste Regionsvalg, skal der vælges en ny 

kandidat. De der er interesseret i at stille op, bedes henvende sig til Benn. 
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Opstillingsmøde afholdes, og datoen herfor udsendes senere. 

Adresseændringer samt ændrede mail adresser bedes meddelt den medlemsansvarlige 

(Annett Kjær-Andersen), der forestår opdateringen af medlemskartoteket. Annett sørger også 

for at videregive ændringerne til Partikontoret,   

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for indsatsen med tid og plads til gode 

debatter i god ro orden. 

Formanden takkede alle for en god debat, ligesom han rettede en stor tak til dirigenten for dygtig 

ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

                    Per Frost Henriksen 

                                                                               / 

  

                                                                                                   Merete Brejl 

 

 

  


