Socialdemokratiet i Fredensborg
Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 8. april 2018
i Foreningshuset Græstedgård
Dagsorden:
Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Lasse Lynæs
Lasse Lynæs blev valgt.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden anmærkninger.
2. Valg af referent. Bestyrelsen indstiller Peter Vilain
Peter Vilain blev valgt.
3. Valg af 2 stemmetællere
Lone Brohauge og Lisbeth Jansen blev valgt.
4. Valg af folketingskandidat
Per Frost Henriksen og Marcus Guldager har på forhånd tilkendegivet deres kandidatur.
Ingen andre tilstedeværende ønsker at stille op.
Marcus Guldager er desværre forhindret i at møde op pga. sygdom i familien.
Pers opstillingstale kan læses på vores hjemmeside på http://www.s-fredensborg.dk
Spørgsmål til Per:

a) Hvor mange stemmer er der i kredsen?
Det ved jeg ikke på stående fod.
Poul Juul oplyser: Nordsjællands storkreds omfatter 6 kredse. 2 mandater
er forholdsvis sikre, vi skal kæmpe for det 3. mandat.
b) Hvad synes du om at afskaffe nationale tests i de små klasser.
Jeg er ikke vild med dem og de har ikke den store værdi.
c) Hvordan stiller du dig til de nedskæringer der sker på medieområdet?
Det er ikke min spidskompetence, men jeg bakker op om at der ikke
overordnet skal ske nedskæringer.
d) Hvad er din holdning til udbygning af seniorboliger i området.
Jeg synes der skal være flere seniorboliger i kommunen, gerne i
forbindelse med Nivå center projektet.
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e) Vil du arbejde på at en kommende Socialdemokratisk regering, vil holde
nallerne langt væk fra Landsbyggefondens penge?
Jeg mener at det er lejernes penge, det vil være en katastrofe hvis S tager
penge fra Landsbyggefonden.
Afstemning mellem Per Frost Henriksen og Marcus Guldager
Per: 29 stemmer
Marcus: 0 stemmer
Undlader: 0 stemmer
Per er enstemmigt indstillet som folketingskandidat for Fredensborg partiforening.
Per takkede for indstillingen.
Fredensborgkredsen stemmer om endelig kandidat på ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den 22. april 2018.
5. Pressemeddelelse
Pressemeddelelse d. 8. april 2018,
Partiforeningen, Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune:

Socialdemokratiet i Fredensborg indstiller enstemmigt Per Frost Henriksen som
Fredensborgkredsens folketingskandidat.
Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har på en velbesøgt ekstraordinær
generalforsamling
søndag d. 8. april peget på Per Frost Henriksen som ny folketingskandidat.
Fredensborgkredsen skal på kommende repræsentantskabsmøde d. 22. april vælge hvem
der opstilles som folketingskandidat i Fredensborgkredsen, som består af partiforeningerne i
Hørsholm og Fredensborg Kommuner.
Per Frost Henriksen udtrykte glæde og stolthed ved at Borgmester Thomas Lykke Pedersen
har opfordret ham til at opstille som folketingskandidat og hans opstilling bakkes op af en
enig byrådsgruppe, partiforeningsbestyrelse og generalforsamlingen.
Per er 59 år og har 30 års politisk erfaring og sidder i Fredensborg Byråd som formand for
Børne- og skoleudvalget, medlem af økonomiudvalget samt fritids- og idrætsudvalget og er
gruppeformand for byrådsgruppen.

På Partiforeningens vegne
Vivian Johnsen, formand
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6. Eventuelt
1) Er der mulighed for fuldmagt til repræsentantskabsmødet.
Nej det er det ikke.
2) Den medlemsansvarlige opfordrer til at man sender sin mailadresse til
humleannett@gmail.com hvis man skifter mailadresse.
3) Kig i jeres spamfilter om der ligger et nyhedsbrev fra os fra den 28/3-2018. Har i ikke har
det, så send en mail til humleannett@gmail.com med jeres mail.
4) Formanden opfordrer alle til at komme til 1. maj arrangement i Foreningshuset Egedal
kl. 7.00
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