Socialdemokratiet i Fredensborg
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 8. april 2018, samt indkaldelse af kandidater til
opstilling som kredsens folketingskandidat.

Kære partiforening

25. marts 2018

Fredensborgkredsens nyvalgte medlem af Regionsrådet Charlotte Holtermann, er som bekendt også valgt af
kredsen til opstilling som folketingskandidat. Charlotte har imidlertid i marts måned meddelt
Fredensborgkredsens formandskab samt undertegnede, at hun trækker sig fra opstillingen som kredsens
folketingskandidat.
Det indebærer at vi skal have valgt en ny folketingskandidat til opstilling for Fredensborgkredsen og derfor
skal vi afholde en ekstraordinær generalforsamling i Partiforeningen, hvor vi indstiller til valget af en
folketingskandidat.
Hermed indkaldes alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling i partiforeningen søndag d. 8.
april kl. 10.00 i Foreningshuset Græstedgård, Græstedgårdsvej 1 E, 2980 Kokkedal.
Til orientering kan jeg oplyse at samme proces skal ske i Partiforeningen for Socialdemokratiet i Hørsholm,
som udgør den anden del af Fredensborgkredsen. Den endelige opstilling af folketingskandidat for kredsen
sker herefter på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Fredensborgkredsen.
I denne samme stund skal jeg ligeledes bede alle medlemmer som ønsker opstilling som kredsens
folketingskandidat tage kontakt til Kredsformanden i Fredensborgkredsen, Lasse Lynæs på mail:
Lasselynaes@hotmail.com eller tlf. 28269274, inden d. 3. april.
Vi har allerede på nuværende tidspunkt kendskab til to kandidater som ønsker opstilling som kredsens
folketingskandidat. Det er Marcus Guldager og Nils Lundshøj. Begge er medlem af Kommunalbestyrelsen i
Hørsholm Kommune.
Alle valgbare kandidater som melder sig senest på generalforsamlingen i en af de to partiforeninger kan blive
opstillet som kandidat til folketinget.
Kandidater som giver besked til kredsformanden inden d. 3. april kan blive præsenteret med navn på
partiforeningens hjemmeside inden generalforsamlingen.

Kammeratlige hilsner

Vivian Johnsen
Formand

www.s-fredensborg.dk

Socialdemokratiet i Fredensborg
Ekstraordinær generalforsamlingen søndag den 8. april 2018
i Foreningshuset Græstedgård
Adresse: Foreningshuset Græstedgård, Græstedgårdsvej 1 E, 2980 Kokkedal.
(Bus 354 har stoppested lige ud for Græstedgård)

Dagsorden:
Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Lasse Lynæs

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af referent. Bestyrelsen indstiller Peter Vilain

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Valg af folketingskandidat
Generalforsamlingen indstiller kandidat(er). Det endelige valg af folketingskandidat sker i kredsen.

5. Pressemeddelelse

6. Eventuelt

www.s-fredensborg.dk

