Socialdemokratiet i Fredensborg
Generalforsamlingen søndag den 28. januar 2018
Foreningshuset Græstedgård

REFERAT
Med en tak for det flotte fremmøde bød formanden, Benn Gandløse Vestergaard
velkommen til generalforsamling. Til punktet ”Beretning fra regionen” meddelte
han, at fhv. regionsmedlem Marianne Stendell, desværre var forhindret i at være
med i dag. Men at han skulle hilse og sige, at hun har været meget glad for at
repræsentere os i Regionen.
Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Per Frost Henriksen.
Per Frost Henriksen blev valgt.
Efter dirigenten havde konstateret generalforsamlingens lovlighed overgik man til
behandling af dagsordenen.
1. Valg af referent
Bestyrelsen indstiller Merete Brejl.
Merete Brejl blev valgt.
2. Valg af 3 stemmetællere
Jacob Jepsen, Annett Kjær-Andersen og Bo Hilsted blev valgt.
3. Beretninger
a. Formandens beretning v. Benn Gandløse Vestergaard.

Benn indledte sin beretning med endnu en tak for fremmødet til årets
generalforsamling, som han og bestyrelsen alle havde set frem til her efter
kommunalvalget den 21. november. Han takkede også for den store
opbakning, som partiforeningen har vist til bestyrelsen, byrådsgruppen og
ikke mindst borgmesteren. Ligesom han også takkede de mange frivillige fra
partiforeningen, der gav en hånd med under valgkampen. Sidst men ikke
mindst takkede han for alle de økonomiske bidrag som medlemmerne gav til
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valgkampen. Under valgkampen blev det til tæt på yderligere 10.000 krone.
Og hver og en krone gik til et godt formål, sagde han og fortsatte:
”Ja, dette år var i høj grad præget af kommunal- og regionsvalget, som udstak
rammerne for bestyrelsens arbejde. For byrådsgruppens og borgmesterens
arbejde.
Vi kan godt klappe os selv på skulderen. Vi vandt valget. Og det gjorde vi,
fordi vi holdt sammen, for med afsæt i fællesskabet er vi jo stærkest.
Valgresultatet var godt nyt, og det var glædeligt, at den plan vi har arbejdet
efter de sidste par år bar frugt. Det var en stor forløsning, da vi så
valgresultatet, hvor vi erobrede et mandat og gik frem til 10 mandater. Og,
heldigvis flaskede valget sig, så vi også genvandt borgmesterposten!
Det er en flot opbakning fra vælgerne til den politiske linje som vi har lagt for
Fredensborg kommune gennem de sidste 2 valgperioder, og en flot
opbakning til de visioner vi har for hele kommunen.
Ja, det er vigtigt at huske på, at Socialdemokratiet er hele kommunens
Socialdemokrati. Vores visioner skal sikre, at hele kommunen hænger
sammen, og at nogen ikke føler sig forfordelt. Der skal være udvikling i hele
kommunen.
Her er det vigtigt, at der er fokus på at udvikle vores kernevelfærd, som
daginstitutioner, skoler og plejehjem, så vores kommune vil være et godt sted
at bo, både som barn, voksen og som pensionist. På alle områder leverer vi
allerede noget af det bedste service du kan finde i Danmark.
Et moderne velfærdssamfund bliver ofte bedømt på, hvor godt vi tager os af
de mest sårbare, de mest udsatte. Det er også en målestok som vi i
Socialdemokratiet efterlever. Derfor er det vigtigt, at der fortsat er fokus på at
vi sikrer en social service til alle, som har behov herfor. En social service som
understøttes af en effektiv forvaltning på alle området.
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For den enkelte skal det også være trygt at bo i Fredensborg kommune. Her
bidrager en god kernevelfærd og et socialt sikkerhedsnet. Men tryghed er
også, at man kan færdes rundt omkring i kommunen uden at være utryg eller
decideret bange. Det skal vi fortsat have for øje. Vi skal også have øje på
utilpassede unge, så bandekriminaliteten ikke fylder mere i folks bevidsthed.
Fredensborg kommune bør også være en kommune, hvor det er nemt at være
såvel borgere som erhvervsdrivende. Der bør ikke, for at sige det på nudansk,
være så meget bull shit og bøvl. Derfor skal vi fortsætte linjen med at arbejde
for en veldreven administration, der leverer borgerservice af høj kvalitet.
Det er også vigtigt at udvikle vores infrastruktur i hele kommunen. Udover at
sikre gode veje, fysiske rammer for vores skoler, biblioteker osv., er det også
vigtigt at sikre gode rammer for vores fritids- og kulturaktiviteter.
Derfor er det også glædeligt, at vi i Socialdemokratiet har fokus på at udvikle
alle dele af kommunen. Det skal blandt andet ske gennem planer, gennem
opførelsen af et gymnastikken hus i Kokkedal, udvikling af Fredensborg by,
udvikling af posthusgrunden i Humlebæk. Sidst men ikke mindst, så ser jeg
frem til, at en svømmehal i Nivå realiseres inden for en overskuelig
tidshorisont.
Det bliver spændende at følge byrådsarbejdet i den kommende periode, og så
kære byrødder, der er to vigtige ting I skal huske på. For det første så er
valgkampen til 2021 nu allerede i gang. For det andet, at I alle sammen
repræsentere hele kommunens socialdemokrater!
På det regionale område var der også valg. Her genvandt vi socialdemokrater
posten, om end det blev sværere en ventet. Det skyldes navnlig to forhold.
For det første 1813, og så vil jeg ikke sige mere om det. For det andet, så kom
sundhedsplatformen, som førte til en nogle mindre effektive sygehuse. Og
det skal der nu rettes op på.
Vi vandt alligevel det regionale valg, da alternativet næppe ville gøre tingene
anderledes, men i hvert fald ikke bedre.
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Så er det jo glædeligt at vi fået en afløser til vores tidligere
regionsrådskandidat, da Charlotte efter en stor indsats er blevet valgt til
regionsrådet. Stor applaus til hende!
Som sagt, så har partiforeningen haft travlt i år. Valget skulle planlægges, vi
skulle sikre, at partiet blev mere synligt, og det lykkedes jo til fulde.
Ja, så har partiforeningen også fået en topprofessionel webmaster i form af
Peter Vilain, som har sat vores super flotte hjemmeside op. Den er
bestyrelsen og jeg rigtig stolte af, og håber at I har brugt den.
Nu går denne beretning mod sin ende, og som I nok har bemærket, så
genopstiller formanden ikke ved denne generalforsamling. Årsagen hertil
skyldes arbejdsmæssigt pres på mit civile job kombineret med det at have
småbørn.
Det har været en spændende rejse at være formand, efter først at have siddet i
bestyrelsen et par år. Der har også været en del udfordringer, som vi har fået
taget fat på. Økonomien havde det ikke så godt, der var væsentligt færre
medlemmer end i dag. Så det skulle vi også tage hånd om.
Så for at prale så taler resultaterne jo også om en god tid for Fredensborg
partiforening. Vi har vundet borgmesterposten for tredje periode i streg. Vi
har fået Charlotte ind i regionstrådet. Og ja, så lykkedes det os jo også i 2015
at erobre et folketingsmandat, som desværre skiftede til Alternativet.
Her på falderebet vil jeg takke bestyrelsen og byrådsgruppe for godt
samarbejde gennem de sidste fire år.
Jeg vil også takke Charlotte Holtermann for den indsats, hun har gjort til
regionsrådsvalget. Det bliver spændende at følge folketingsvalget næste gang.
Og så vil jeg takke Thomas for et godt samarbejde. Man kan godt opfatte
Thomas, som noget arrogant, hurtig talende og måske lidt fortravlet mand,
når man møder ham første gang. Som politisk leder og inspirator er Thomas
dog second to none for mig. I takt med, at jeg har lært Thomas at kende, er
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min respekt vokset. Vi har tale en vidende borgmester med en høj faglighed.
Det alt sammen kombineret med klare visioner for hans politiske virke. Ja, så
er Thomas utrolig inspirerende og motiverende at arbejde sammen med.”
Som afgående formand sluttede Benn sin beretning med en tak til
partiforeningen for den tillid, der er blevet vist ham som formand gennem de
sidste fire år. Men nu, hvor tiden var kommet til at give faklen videre, følte
han sig alligevel tryg overfor løsningen med indstillingen om valg af Vivian
Johnsen som ny formand.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
b. Beretning fra Regionen v. fhv. medlem af Regionsrådet Marianne
Stendell
Punktet udgik, idet Marianne Stendell ikke kunne være til stede.
c. Beretning fra landspolitikken v. medlem af Regionsrådet og
folketingskandidat Charlotte Holtermann

Charlotte indledte med en konstatering af, at hun for et år siden, da hun
forlod netop denne generalforsamling med sin stadig nyerhvervede
kasket som Fredensborgkredsens folketingskandidat på hovedet, Ikke i
sin vildeste fantasi havde forudset, at hun her et år efter skulle stå med
endnu en ny kasket trukket godt ned om ørerne.
På sidste års generalforsamling, da Marianne Stendell meddelte, at hun
ikke ville genopstille til efterårets regionsrådsvalg, blev Charlotte
samme dag, lidt i sjov troede hun, spurgt om ikke det var noget for
hende, hvilket hun dengang blankt afviste. Senere fik insisterende
argumenter dog overbevist hende om, hvorfor det ville være en god idé
at stille op som regionsrådskandidat. Efter mange og lange overvejelser
valgte hun så at stille op, og hun blev valgt.
Charlotte beskrev sit efterår som benhårdt. Idet hun måtte navigere
mellem to valgkampe i henholdsvis Ballerup og Nordsjælland. 700
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plakater blev hængt op og pillet ned igen, og 15.000 flyers blev delt ud
her i kredsen og andre 15.000 i strategisk udvalgte byer i resten af
Nordsjælland. Og i dag står hun så her som fuldgyldigt medlem af
Regionsrådet i Hovedstaden med en plads i det nyoprettede Klima- og
Miljøudvalg. Hårdt arbejde giver pote, konstaterede Charlotte med ene
en kæmpe tak til de mennesker, der var aktive, og som var med til at få
hende valgt ind.
Derudover rettede hun også en stor tak til Marianne for hendes indsats
i Regionsrådet igennem 12 år. Med ønsket om et fantastisk otium med
børnebørnene ønskede hun Marianne tillykke med al den fritid, hun nu
har fået frigjort.
I min beretning vil jeg koncentrere mig mest om det landspolitiske, men
kan dog ikke helt undgå til slut lige at berøre lidt kommende
regionspolitik, sagde Charlotte og fortsatte:
”For et par dage siden bed jeg mærke i en artikel om vores Energi-,
Forsynings- og Klimaminister. Lars Chr. Lilleholt med overskriften ”Jeg er
ikke den, der tænker på, hvad der skal ske om 100 år”.
Den udtalelse chokerede mig lidt, for det er ganske beskæmmende, at
en dansk politiker ikke har Danmarks velbefindende 100 år ude i
fremtiden på sin indre dagsorden. For det må da vel være enhver
politikers højeste prioritering at sikre, at Danmark også i fremtiden er et
dejligt land at leve i.
Hvordan mon verden i dag ville have set ud, hvis ikke man rent politisk i
1980’erne havde vedtaget et forbud mod de ozonødelæggende
drivhusgasser? I dag 30 år senere er der tydelige tegn på en heling af
vores ozonlag, men først i 2060 mener forskerne, at ozonlaget vil være
helet fuldstændigt. Det er næsten 100 år efter, at man opdagede hullet
i 1985. Altså de 100 år, som Lilleholt ikke tænker ud i fremtiden!
Lad os tage et lignende eksempel fra en problematik i den grønne debat
her i nutiden, hvor de beslutninger, vi står over for at tage nu, vil have
konsekvenser 100 år ude i fremtiden. Mikroplast. Mikroplast er det nye
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sort. Og endda ment rent bogstavligt. For vi står midt i et plastiksvineri
af dimensioner, hvor vi kun har set toppen af isbjerget. Nogle af jer her
til stede i dag kan sikkert huske plasticrevolutionen i 50’erne og 60’erne
med nye og mere holdbare produkter på markedet. I kan sikkert også
huske de gammeldags lossepladser, som vi i dag heldigvis ikke længere
finder i Danmark, fordi man i 70’erne begyndte at få øjnene op for at
indføre forbrændingsanlæg til affald.
I det forgangne år lavede nogle danske miljøteknologer en undersøgelse
af det danske drikkevand fra nogle husholdninger i udvalgte kommuner
i Københavnsområdet og i Nordsjælland. Den ene af kommunerne var
såmænd, Fredensborg. Her viste prøverne, at pr. liter drikkevand tappet
fra vandhanen, blev der fundet 18 stykker mikroplast.
Endnu ved man ikke, hvor mikroplasten stammer fra. Om det er fra
vandhanen, rørene eller grundvandet. Man ved heller ikke helt præcist,
hvilken effekt plasticen har for levende organismer, men man ved, at
det kan ophobe sig igennem fødekæden, og at visse plastictyper
indeholder hormonforstyrrende stoffer og andre giftstoffer.
Det er værd at overveje, om den tidligere generations håndtering af de
første plastprodukter har haft en betydning, og det er værd at overveje,
om de gamle lossepladser kan være en af de helt store syndere. Især
når man ved, at nedsivningen til grundvandet tager 40-60 år alt efter
jordbundens sammensætning. Især er det værd at holde fast i, at
ansvarlighed og fremsynethed må være den største mission for en
politiker, der er sig sit politiske ansvar bevidst.
Lars Christian Lilleholt er altså bl.a. vores Klimaminister, og det er hans
opgave at gennemføre regeringens mål om, at den grønne omstilling
skal ske billigst muligt. Med alt det, jeg lige har nævnt, så kan man I min
verden ikke gennemføre en grøn omstilling uden at være innovative og
investere betydelige ressourcer i den grønne ideologiske retning. I
sidste ende kommer det os alle til gavn, for der er vel ingen, ud over
visse dele af den amerikanske befolkning, der tror på Donald Trumps
ord om, at ”Klimaforandringer er fake news!”
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Vi, der lever i dag, SKAL tænke fremad på alle områder, og vi SKAL have
visioner for, hvordan vi ønsker, at Danmark skal se ud om 100 år. Alt
andet er et forbandet svigt overfor vores efterkommere. De mange
næste generationer. Vores børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.
Og taler vi om at skue ud i fremtiden, så har vi, i det politiske år, der er
gået, oplevet en sag, som skilte vandene i vores parti. Det var sagen om
kvoteflygtningene. Nogle medlemmer mente ét, nogle andre mente
noget andet, og en heftig intern debat gik i gang om, hvorvidt vi som
parti skulle sige ja eller nej til at tage imod kvoteflygtninge.
Denne debat satte sit spor på diskussionen omkring vores nye
principprogram, hvilket betød, at en enstemmig Kongres i september
nikkede ja til følgende formulering:
Danmark tager imod mange asylansøgere. Og vi kommer også til at give
asyl til mennesker på flugt i fremtiden. Men det nuværende asylsystem
bliver desværre misbrugt af menneskesmuglere, der hjælper grupper af
migranter til Europa og Danmark, som ikke har noget beskyttelsesbehov
som flygtning, og som ikke har ret til asyl. Vi så helst, at flygtninge blev
fordelt efter solidariske og retfærdige principper via FN’s
kvoteflygtninge-system.
Dermed slår vi i vores principprogram fast, at vi fremover gerne vil
hjælpe flygtninge, og at vi i princippet bakker op omkring
kvotesystemet, men at der pt er nogle andre parametre at håndtere i
forhold til flygtningestrømmen. Denne sidste parameter betød, at vi i
november i Folketingssalen lagde stemmer til regeringens forslag om at
fortsætte stoppet for kvoteflygtninge.
Vores begrundelse var i tråd med regeringens, at vi lige nu har brug for
et pusterum, fordi vi har taget imod mange spontane flygtninge, som
stadig sidder og venter på at få deres sag behandlet. Jeg er personligt
enormt splittet i det her spørgsmål mellem min humanistiske
overbevisning og den mere økonomiske bevidsthed, især i forhold til
den kæmpe efterkrigstidsgeneration, som nu er ved at være dér i deres
liv, hvor mange har brug for ekstra pleje i sundhedssystemet.
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For på den ene side synes jeg selvfølgelig, at vi skal leve op til de aftaler,
vi som medlem af FN har indgået og dermed tage imod de stakkels
mennesker, som ikke har nogle steder at tage hen. På den anden side
forstår jeg vores økonomiske udmelding set i lyset af det, jeg oplever i
min hverdag som kommunalpolitiker og som lærer, hvor hverdagens
virkelighed trænger sig på.
På min arbejdsplads i Furesø er vi modtageskole for flygtningebørn, som
lige er ankommet til Danmark. I den forbindelse har jeg fået en
flygtningedreng i min klasse. Hans familie har det rigtig svært, og både
mor og far er hårdt ramte af krigstraumer og har brug for massiv hjælp.
Alle tre børn har også kæmpe udfordringer i form af
sprogvanskeligheder, kulturforskelle og de barske realiteter
derhjemme, hvor mor og far har minus overskud på kontoen.
Jeg må blankt erkende, at jeg og de andre lærere ikke ved, hvad vi skal
gøre for at gøre det nemmere for disse børn at gå på vores skole. Det er
vi ganske enkelt ikke klædt på til!
Det siger sig selv, at børnenes faglige niveau halter, og at konflikterne
med de andre børn til tider eskalerer til enorme højder pga. de
foreliggende kulturelle og sproglige omstændigheder.
Særlige indsatser på skolerne efter den første tid i Danmark er ikke
noget, der er plads til at blive prioriteret, da folkeskolen allerede er
hårdt ramt økonomisk af inklusionsbølgen, som har medført, at den skal
rumme mange af de børn med diagnoser, som før gik i specialtilbud.
Derfor er der ikke megen hjælp at hente for os lærere, når først
flygtningebørnene er indsluset i en almindelig klasse.
Jeg kan stilsiddende kigge på, hvordan denne her ret stærke,
tætknyttede og velfunderede familie, da de boede i Syrien, er ved at gå i
hundene, og der er intet jeg kan gøre for dem. For deres problemer,
med rod i alt hvad de har oplevet, er ude af mine hænder. Der skal langt
mere til fra systemets side, men det er der ikke nok ressourcer til.
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Det kan vi ikke være bekendt! Hvis vi lukker folk ind i vores land, så skal
vi også bruge de penge, der skal til for, at de kan få det godt og få en
mulighed for at deltage i vores samfund. Men det koster, og de penge
skal findes. Men vi skal huske, at det vi bruger på ét område, skal tages
fra et andet, for pengekassen har kun en vis størrelse.
Vi vil gerne have velfærd, vi vil gerne give vores helt små børn nogle
gode år i daginstitutionerne, vi vil gerne bevare vores skoler og helst
gøre dem bedre, vi vil gerne have flere varme hænder i det offentlige
plejesystem, og vi vil gerne have, at vores ældre får et godt liv i deres
sidste år. Men… vi vil helst ikke betale mere i skat.
Det er politik, og det kaldes at prioritere.
Men når alt det med økonomien er sagt, så er der hele problemet med
integrationen. Og vi må erkende, at vi ikke er lykkedes helt så godt, som
ønsket. Vi har været alt for dårlige til, gennem årene, at stille krav til de
nytilkomne.
Vi har omklamret dem med forståelse og sympati for deres situation i
en grad, så vi i vores velmenende omsorg faktisk har gjort os selv og
dem en bjørnetjeneste ved ikke at sørge for at få dem hurtigt nok i
arbejde eller uddannelse, så de kunne blive selvforsørgende.
Det betyder, at vi, i de boligområder med lavere husleje, hvor mange af
de anden etniske borgere bor, oplever, at normen er en anden for,
hvordan man skal gebærde sig, end hvad den er et par km længere væk
i samme kommune. Det betyder, at vi i dag ser en overrepræsentation
af arbejdsløse kvinder med fremmed herkomst, som ofte har brug for
tolk for at kommunikere med det offentlige Danmark. Det betyder, at
unge mænd med anden etnisk herkomst end dansk optræder hyppigere
i kriminalitetsstatistikken end deres jævnaldrende mere lyshårede
kammerater.
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En sådan situation giver ikke noget godt til vores samfund. Det skaber et
”dem” og et ”os”, som igen skaber parallelsamfund. Om du har alle dine
rødder i Danmark eller om de gror som en forlænget arm i et andet, så
ligger ansvaret for vores samfund på os alle. Viljen til at deltage i det
danske samfund skal være der, viljen til at acceptere en dansk og
dermed anderledes måde at leve på, skal være der, og viljen til at
acceptere, at interkulturelle frie ægteskaber her I Danmark bør være en
naturlig selvfølge, skal være til stede.
Når det er sagt, så skal man heller ikke diskrimineres pga. sit navn, man
skal ikke betales en ringere løn pga. baggrund, og man skal ikke ses ned
på pga. hudfarve. Alle i Danmark skal være en del af det fællesskab, som
vi har i kraft af, at vi deler det samme land, det samme velfærdssystem
og de samme rettigheder. Hvis vi holder folk udenfor fællesskaberne, så
finder de deres eget i en protest mod at blive ekskluderet. Det er
normal menneskelig adfærd at indgå i et fællesskab. Og jeg vil næsten
sige, at det er et grundlæggende behov.
Vi skal derfor være opmærksomme på at inkludere, ikke ekskludere her
i Danmark. Alle skal have lige rettigheder og lige pligter. Og disse to
vigtige ord, som efterhånden ligger på ryggraden af enhver
socialdemokrat, er stadig gyldige parametre i den måde, vi ønsker at
forme vores samfund på.
Vi skal alle ville integrationen, og når den lykkes, hvilket sker overalt i
Danmark, så er det fantastisk berigende at være en del af. Når
mennesker mødes i positive interkulturelle fællesskaber, opstår der
noget helt fantastisk, og DET er godt for Danmark.
Hvis jeg må kigge lidt fremad i regionsregi, som jeg lovede tidligere, så
vil jeg gerne fremhæve letbanen, som i 2024 bliver åbnet for
offentligheden med mulighed for at transportere sig selv fra Lyngby til
Ishøj og dermed reducere rejsetiden.
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Nu kan det godt være, at I sidder her og stiller spørgsmålstegn ved,
Hvad Letbanen kommer jer ved heroppe i Fredensborg. I kommer jo nok
ikke til at bruge den så meget, men det har alligevel en betydning.
Regionens økonomiske ramme til kollektiv trafik kommer til at være
under pres i de kommende år. Dels pga. ekstra udgifter til busdriften
pga. et forventet faldende passagertal, når Cityringen åbner i 2019, dels
pga. etableringen af netop letbanen.
Derfor skal der spares på busdriften, og en del af regionens finansiering
af disse besparelser skal findes på forskellige buslinjer i regionsregi.
Med de forslag, som foreligger i en ny analyse, rammer besparelserne
ikke kun buslinjerne inde omkring København, som ellers ville give
mening. Det rammer også her i Nordsjælland på den kollektive trafik.
Og nu er Nordsjælland jo ikke ligefrem kendt for sin velsmurte
kollektive trafik i forvejen. Faktisk kan en tur på 30 km heroppe tage tre
gange så lang tid, som den samme distance inde omkring København.
Med den nye analyse, der foreligger, lægges der op til nogle helt
konkrete besparelser på regionens s-busser; også nogle af dem, som har
deres rute her i Nordsjælland. Jeg kan da nævne 55E, 150S, 500S og
600S bare for en god orden skyld. Alle tre buslinjer forbinder større
nordsjællandske byer med knudepunkter uden for København, og lige
meget hvor du står på og af undervejs kører de en god og vigtig tur
udenom storbyens trafikmylder. Buslinjerne står overfor besparelser i
forhold til enten forringede afgangstider, rutebeskæringer i enten nord
eller syd eller ligefrem deciderede nedlægninger.
Nu er intet besluttet endnu, da der først skal vedtages nogle rammer
for, hvordan besparelserne overhovedet skal fordeles inden for
regionens budget, men jeg kan sige, at nogle af dem er helt uspiselige,
og jeg tror, vi er mange nordsjællandske kandidater, der nok skal have
fokus på det fremadrettet.

Side 12
www.s-fredensborg.dk

Socialdemokratiet i Fredensborg
Og skal jeg vende tilbage til det med at tænke ud i fremtiden, så nytter
det jo ikke noget, at vi forringer den kollektive trafik heroppe i området,
for det er et område i fremgang både på befolkningstallet og på
erhvervsområdet.”
Charlotte afsluttede sin beretning med en understregning af, at hvis
Nordsjælland i fremtiden skal vækste, så skal der satses på kollektiv
trafik, der gør det nemmere at komme frem og tilbage mellem hjem og
arbejde. Det er noget af det, hun finder det værd at arbejde for, og som
hun vil gøre sit til at sætte et positivt fingeraftryk på i regionen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

d. Beretning fra byrådsgruppen v. Borgmester Thomas Lykke Pedersen
Thomas Lykke Pedersen berettede om Kommunalvalget 2017, som han så
tilbage på med stor glæde. Vi stillede med en god liste med 22 kandidater, og
satser nu på en liste med hele 27 kandidater til KV21, sagde han og
understregede, at forberedelserne til KV21 allerede er startet.
Stor ros til formanden for hans organisering af valgkampen, der kørte rigtig
godt. Vi vandt kommunalvalget, og vi vandt konstitueringen. Ud af 27
byrådsmedlemmer sidder vi nu på de 10 af pladserne. Vi har fire medlemmer i
Økonomiudvalget. De næste to år har vi formandsposten i Fritids- og
Idrætsudvalget, og så har vi formandsposterne i de to største udvalg med
varme hænder – områderne for de ældre og børnene, nemlig børne- og
skoleudvalget samt senior- og socialudvalget, og sidder derved godt på
områder med stor indflydelse.
Med undtagelse af LA, der har valgt at isolere sig, har vi indgået budgetforlig
med samtlige partier. Et så bredt budgetforlig er vigtigt for alle parter.
Ved KV17 gik vi mest frem i Kokkedal og mest tilbage i Humlebæk. Det skal
dog lige tilføjes, at vi i Humlebæk fik 32 % af samtlige afgivne stemmer. Til
KV21 skal vi have et politisk projekt at gå til valg på.
I kommunen som helhed har vi haft en fremgang på hele 2,3 %. Ikke mindst
grundet en helt fantastisk valgkampagne med uddeling af kandidatfoldere og
en flot hjemmeside.
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Den 20. januar har der været afholdt et møde med evaluering af valgkampen.
Rapport fra mødet udkommer senere. Noget af det, der kom på tale var, at
det til næste valg bør overvejes at udgive foldere for hvert enkelt bysamfund.
Der nedsættes en KV21 gruppe, der skal mødes en gang årligt, hvor alle kan
deltage, så det er bare om at melde sig til. Netværksgrupperne fortsætter som
hidtil.
Det er vigtigt – også fremover – at sørge for at have et godt samarbejde med
de øvrige politiske partier. Vi skal derfor passe på ikke at blive alt for glade og
selvfede, sagde han.
Han kom også ind på de mange nye initiativer, der er planlagt i kommunens
fire byområdet. Nævnte i den forbindelse, at fremtidens skole starter i
Kokkedal.
Thomas sluttede sin beretning med byrådsgruppens store tak til Benn for
indsatsen som formand for partiforeningen. Dit ydmyge og tolerante væsen
har gjort dig til en klar stjerne og en af de bedste formænd, vi har haft, sagde
borgmesteren, idet han understregede, at hele byrådsgruppen har været
rigtig glade for Benn.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Debat om beretningerne
Formandens beretning
Udover en enkelt bemærkning om, at der udover vejene, som blev nævnt i
beretningen, også er mange stier, der trænger til en kraftig overhaling, var der
ingen bemærkninger til beretningen.
Beretning fra regionen
Punktet udgik.
Beretning fra landspolitikken
Samtidig med, at Charlotte blev ønsket tillykke med valget til regionen,
omtaltes sundhedsområdet, der udgør 90 % af Region Hovedstadens værdi,
herunder behandlingsgarantien og sundhedsplatformen. Regeringen træder
vande overfor de praktiserende læger, og tilbagemeldingerne på nettet går
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hurtigt, forlød det. Fra anden side blev det nævnt, at ikke alle læger er enige i
kritikken af sundhedsplatformen. Men at det, selv om mange er glade for den,
jo ikke er helt problemfrit. Charlotte, der først ved årsskiftet tiltrådte som
medlem af regionen, så sig endnu ikke i stand til at svare for hele
problematikken omkring sundhedsområdet. Hendes indtryk var dog, at
sundhedsplatformen fungerer fint. Men at det også er vigtigt at lytte til såvel
læger som andre fagpersoner. Fra et af medlemmerne forlød det, at han har
svært ved at vente flere år på et svar på, hvordan Socialdemokratiet ser på en
evt. nedlæggelse af Regionerne samt holdningen til såvel sundhedsplatformen
som 1813. Muligheden for oprettelse af en app med oversættelse til dansk
blev foreslået.
Om flygtningeområdet forlød det, at langt fra alle giver problemer. Og selv
om, de er økonomisk tunge, så skal alle flygtninge behandles godt. Omkring
flygtninge – kvote eller ej – nævntes det, at vi ikke må glemme de flygtninge,
der allerede er her i kommunen. Der skal ske en fornuftig integration,
herunder også på boligområdet. Charlotte svarede, at selv om hun går ind for
kvoteflygtninge, så er det vigtigt, at vi tager os bedre af de flygtninge, der
allerede er her. Herunder nævnte hun muligheden for at afskaffe børnechecks
til de højst lønnede. Vivan Johnsen var enig i, at de højst lønnede godt kan
undvære børnechecken. I stedet for at slå ned på børnechecken mente
borgmesteren, at det var vigtigere at arbejde på at få skattevæsenet til at
fungere. Om flygtningebørnene nævntes det, at mange fungerer rigtig godt i
Fredensborg Kommune, ligesom vi i det hele taget har brug for de flygtninge,
der kommer hertil. Et medlem, der har arbejdet sammen med mange af dem,
nævnte det vigtige i at hjælpe dem med at komme ind i fællesskabet. Det er
vigtigt at have hjertet med, forlød det.
Forslaget om forringelse af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet fik
knubbede ord med på vejen. Ingen forståelse for, at letbanen i København
skulle retfærdiggøre en forringelse den kollektive trafik i Nordsjælland.

Charlotte takkede for de mange gode input, som hun har taget til sig.
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Beretning fra byrådsgruppen
Der blev udtalt stor ros til KV17 med forslag om, at vi til KV21 gør mere ud af
at motivere vælgerne til at stemme personligt, og måske arbejder mere i de
enkelte bysamfund. Det kunne fx være med møder og debat med medlemmer
og sympatisører. En anden gav udtryk for, at visioner er godt, men at det også
er vigtigt at være tydelige i fortællingen om, hvor dygtige vi er. Der blev
endvidere efterlyst en grundig renovering af såvel Humlebæk Centret som
hele området der omkring. Biblioteksgrunden er ikke solgt, og Thomas oplyste
at der er fuld gang i den omtalte renovering.
4. Forelæggelse af årsregnskab 2017 til godkendelse v. Jacob Jepsen
Kassereren forelagde årsregnskabet, der forelå omdelt.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
5. Forelæggelse af budget 2018 til godkendelse samt fastsættelse af kontingent
og partiskat for 2018 v. Jacob Jepsen.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og uændret partiskat.
Kontingentet er pt. 316,50 kr. årligt. Halv pris for pensionister: 158,25 kr.
Partiskatten udgør 3 ½ %
Kassereren forelagde forslaget til budget 2018.
Budget 2018 med uændret kontingent og uændret partiskat blev enstemmigt
vedtaget.
6. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsen foreslår at pensionister i deres hverv som valgstyrere og tilforordnede, gældende tilbage fra K17, fritages for betaling af partiskat.
a) Næstformanden, Lasse Lynæs, oplyste, at forslaget kan føres tilbage til
sidste års generalforsamling, hvor bestyrelsen under pkt. 10 c, blev pålagt at
nedsætte et udvalg, der inden KV17 skulle komme med anbefalinger til
nedsættelse af partiskatten på 50 % for valgstyrere og -tilforordnede.
Det skulle ses i lyset, af, at pensionerede medlemmer i øjeblikket
oplever et tab ved at være tilforordnet.
Benn nævnte, at der i bestyrelsen ikke var enighed om forslaget, idet
det for andre medlemmer også kan koste dyrt at påtage sig hverv som
enten valgstyrer eller -tilforordnede. Mange må fx af egen lomme betale
for den fridag, de bruger på valgdagen. At det koster noget, fandt Benn i

Side 16
www.s-fredensborg.dk

Socialdemokratiet i Fredensborg
øvrigt som en god måde at støtte partiforeningen på. Måtte forslaget
blive vedtaget, vil det koste partikassen 20.000 kr., sagde han. Per Frost
oplyste, at byrådsgruppen ikke kan støtte forslaget. Et medlem nævnte,
at vederlaget er B-skat, der modregnes krone for krone i pensionen
incl. diverse tillæg. Konklusionen er derfor, at pensionister skal have
penge med hjemmefra, sagde han, der i øvrigt var indstillet på at yde
det beløb til partikassen. Fra anden side nævntes det, at det måske
burde overvejes at opdele valgdagen i to, sådan at de involverede ikke
skulle arbejde fra kl. 7 morgen til tæt på midnat.
Forslaget blev herefter sat under afstemning.
Forslaget blev ikke vedtaget.
7. Valg til partiforeningen:
A. Valg af formand for 2 år
Benn Gandløse Vestergaard modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller nyvalg af Vivian Johnsen.
Vivian Johnsen blev valgt.
B. Valg af kasserer for 1 år
Jacob Jepsen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller nyvalg af Christian Spure Hansen.
Christian Spure Hansen blev valgt.
C. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er Merete Brejl, Jan Jensen og Dorte Beyer Nielsen.
Merete Brejl modtager ikke genvalg.
Jan Jensen, Peter Vilain, Dorte Beyer Nielsen og Majbritt Damborg
opstillede til de tre poster.
Valgt blev flg.:
Jan Jensen, Peter Vilain og Dorte Beyer Nielsen.
D. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Kirsten Brandt blev valgt.
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E. Valg af suppleanter for 1 år
På valg er Kirsten Brandt, Peter Vilain, Lars Sandt, Hans-Erik Winther og
Helge From.
Helge From modtager ikke genvalg.
Valgt blev flg.:
Lars Sandt, Hans-Erik Winther og Majbritt Damborg
F. Valg 2 revisorer for 1 år
På valg er Erik Vegeberg og Lisbeth Jansen.
Genvalg til Lisbeth Jansen og nyvalg af Jacob Jepsen.
F. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
På valg er Eva Gjerløv og Sandra Grenaae
Genvalg af Eva Gjerløv og nyvalg af Benn Gandløse Vestergaard
8. Valg til Kredsforeningen
a) valg af 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen
Forslag: Bestyrelsen udpeger selv 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen
Forslaget blev vedtaget.
b) valg af 4 suppleanter til kredsbestyrelsen
Forslag: Bestyrelsen udpeger selv de 4 bestyrelsessuppleanter
Forslaget blev vedtaget.
9. Valg til Socialdemokraterne i Hovedstaden (SiHR)
a) kredsformanden er født medlem
b) valg af medlemmer af regionsrepræsentantskabet
Forslag: Partiforeningens bestyrelsesmedlemmer i kredsen vælges som
delegerede og, at kredsbestyrelsessuppleanterne vælges som repræsentant for
disse.
Forslaget blev vedtaget.
10. Delelegerede til kongressen
Forslag: Bestyrelsen udpeger de delegerede
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Forslaget blev vedtaget.
Dog med den tilføjelse, at tidspunktet for kongressens afholdelse skal
offentliggøres i så god tid, at interesserede medlemmer har mulighed for at
give udtryk for deres interesse i at være med. Ligesom der også skal gives en
skriftlig rapport fra kongressen.
11. Valg af folketingskandidat
Bestyrelsen indstiller genvalg af Charlotte Holtermann
Charlotte Holtermann blev genvalgt.
12. Pressemeddelelse
Vedtaget at overlade udarbejdelsen af pressemeddelelse til bestyrelsen.
13. Eventuelt
a) Regionen afholder kredsrepræsentantskabs møde lørdag den 21. april.
b) Som ny kredsformand peger den afgående bestyrelse på Lasse Lynæs. Ved
at vælge næstformanden undgår partiforeningens formand at skulle have to
kasketter på samtidig.
c) Årshjulet behandles og fremlægges af den nye bestyrelse.
d) Lasse takkede Benn for hans tid som formand for partiforeningen.
e) Benn takkede for de mange pæne ord, vin og blomster.

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
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