Socialdemokratiet i Fredensborg
Referat – Ordinær generalforsamling – Søndag den 27. januar 2019

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede Per Frost Henriksen som dirigent, og han blev valgt med applaus, hvorefter han
konstaterede, at GF var indkaldt med lovligt varsel og takkede for det flotte fremmøde.

2. Valg af referent
Peter Vilain var indstillet, men var forhindret pga. andet socialdemokratisk ærinde. Bestyrelsen
indstillede i stedet Annett Kjær-Andersen med backup fra Dorte Beyer Nielsen, som blev valgt.

3. Valg af 3 stemmetællere
Karin Thomsen, Charlotte Sander og Ergin Øzer blev valgt
4. Beretninger
a) Formandens beretning v. Vivian Johnsen
Formand Vivian Johnsen takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen, samarbejdet med
byrådsgruppen og med de mange frivillige i partiforeningen. Formanden berettede om et
begivenhedsrigt år i partiforeningen med stor opbakning om valgkampagnen forud for folketingsvalget
og om fællesskabet fx ved fejringen af 1. maj og grundlovsdag. Vivian Johnsen ser frem til i 2019, at der
blive mange lejligheder til at mødes i partiforeningen omkring Per Frost Henriksens valgkampagne. I
2019 skal også d. 18. maj festligholdes i partiforeningen, da Karlebo Sogns Socialdemokratiske
Partiforening stiftedes for 100 år siden, netop d. 18. maj.
Formanden afsluttede sin beretning med at konstatere, at der er flere medlemmer, der er afgået ved
døden, heriblandt det mangeårige aktive medlem og suppleant til bestyrelsen, Hans Erik Winther kort
tid efter hans hustru Solvejg.

Debat om formandens beretning:

Poul Juul takkede for en god og informativ hjemmeside, som har været savnet.
Lars Sandt foreslog, at formanden og bestyrelsen lægger op til mere almen politisk diskussion.
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Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget og Per Frost Henriksen takkede for en god gennemgang,
og for at der er et positivt samarbejde i flere politiske segmenter.

Formandens beretningen vedlægges.

b) Beretning fra Regionen v. Medlem af Regionsrådet Charlotte Holtermann
Da vores regionsmedlem Charlotte Holtermann ikke var til stede, berettede kredsformand Lasse Lynæs om
arbejdet i den socialdemokratiske gruppe i Region Hovedstaden, hvor der er stor bekymring for, at især de
svageste borgere rammes hårdt, hvis Løkkes sundhedsreform gennemføres. Han fremhævede ligeledes det
gode resultat fra regionsvalget og udtrykte, at det er vigtigt vi er synlige, så Lars Løkke Rasmussens ikke
vinder valget, så sundhedsreform ikke kan gennemføres. Det vil betyde, at regionerne afskaffes i 2020 og
afløses af 21 hospitalsbestyrelser. Vi vil bl.a. få lagt en del af behandlingen på hospitalerne ud til
sundhedshuse i kommunalt regi. Et tab af regionerne vil ligeledes medføre, at al styring af kollektiv trafik og
handicap bl.a. ligeledes bliver et kommunalt ansvar.

Debat om beretningen om regionen fra Lasse Lynæs:

Borgmester Thomas Lykke Pedersen spurgte, om der er en gyldig grund til at Charlotte har meldt afbud
uden at sende en beretning.
Han kommenterede derefter på regeringens sundheds- og socialudspil i forhold til kommunernes økonomi
og berettede, at det kan blive både økonomisk og demokratisk ufinansieret, idet sundhedsudvalgene skal
sammensættes af embedsmænd og ikke af folkevalgte politikere. Socialdemokratiet har længe arbejdet
med en del af disse løsninger for Sundhedsvæsenet og har også et udspil på sundhedsområdet, og det er
det vi går til valg på. Vores udspil er finansieret, hvilket ikke er tilfældet med de borgerliges, og vi ønsker
ikke benchmarkingbestyrelser at samarbejde med.

Poul Juul, som er DJØF-uddannet istemte og kommenterede: Det er et politisk makværk. Analysen ved at
spare på 205 folkevalgte regionsmedlemmer, som skulle blive til 600 personer, hænger ikke sammen. Det
vil ikke blive bedre. Der er et stærkt behov for, at snitfladen mellem kommunen og hospitalerne ikke bliver
for stor. Han mener, at det er en katastrofe at kronikerne skal behandles lokalt. Det vil blive en sekundær
behandling, som bliver tilbudt. ”Det, der ikke er svært, skal være nært” er noget vås som Lars Løkke
Rasmussen har udtalt.
Vi har her i vores kreds ikke været i berøring med, hvad der foregår i regionen, da vi ikke er blevet
orienteret af vores regionsmedlem.
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Han opfordrede til, at vi udpeger en kommende kandidat, vi kan være i berøring med, og han vil gerne
komme med forslag til en sådan kommende kandidat, der kan komme på vores bestyrelsesmøder og holde
os orienteret om, hvad der foregår i regionsrådet og på sundhedsområdet.

Lars Sandt, der selv har været indlagt mange gange gennem livet, sagde, at personalet vil skulle løbe
stærkere og at det igen vil blive de svageste, det vil gå ud over, hvor plejepersonalet får mindre tid til den
enkelte.
Steffen Bjerre, der har mange års kendskab til regionsarbejdet, anerkender, at vi fortsat har brug for en
regionspolitik, fordi det at fjerne et mellemlag af politikere, vil fjerne dets betydning for borgerne. Man har
i regionerne været gode til at booste de lokale erhvervsuddannelser og idéerne til den nye
erhvervsuddannelsespolitik er jo netop nået ind til Christiansborg. Han foreslog, at vi debatterer forslag til
ny sundhedsplan på næste medlemsmøde. Det er vigtigt at have kandidater, der er i berøring med
hovedstadsområdet. Vores område konkurrerer med de store Europæiske byer og ikke med de andre
regioner. Der foregår meget udvikling med grobund i regionernes arbejde. I forbindelse med den kritik der
har været af Sundhedsreformen sammenlignede han med det, at man fjernede skatterådet i 2005 og
dermed et stort antal dygtige medarbejdere som er en katastrofe. Et system alene giver ingen udvikling.
Han fremhævede ligeledes at Socialdemokratiet i Region Midtjylland bl.a. sørgede for at Brædstrup
Gymnasium blev en realitet. Han udtalte desuden, at det var pinligt at vores regionsrådsmedlem ikke er til
stede.
Her i regionen har Anne Sophie Hæstorp gjort en masse for at booste de erhvervsfaglige uddannelser, fordi
vi kommer til at mangle elektrikere i fremtiden qua. den digitaliserede verden.

Rasmus Østrup Møller udtalte om regeringens sundhedsudspil, at på lange stræk har Lars Løkke direkte
kalkeret Socialdemokratiets udspil fra oktober. Han fremhævede, at vi skal bevare det demokratiske på
regionssiden. Det er faktisk Dansk Folkeparti der ønsker nedlæggelse af regionerne. Vi skal ikke bruge så
lang tid på at tale om Lars Løkkes udspil, men i stedet fortælle vælgerne om vores idéer. Vi skal være partiet
for de erhvervsuddannede og værne om essensen af det at være socialdemokrat. Det er vi bedre til end
Thyra Frank, når vi fx taler om, at SOSU’erne bliver klemt af sygeplejerskerne – det er en kæmpestor og
vigtig gruppe i sygehusvæsenet vi også skal værne om.

Generalforsamlingen lagde vægt på at bestyrelsen arbejder for at generalforsamlingen holdes bedre
orienteret med regionsrådsarbejdet frem til regionsrådsvalget i 2021.

c) Beretning fra landspolitikken v. folketingskandidat Per Frost Henriksen
Gruppeformand og folketingskandidat Per Frost Henriksen ser frem til et brag af en valgkamp hvor Mette
Frederiksen står til at vinde valget. En socialdemokratisk regering skal sikre en værdig tilbagetrækning med
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en ny ret til tidlig folkepension og vil bevare regionerne. ”Et er regioner eller ej. S går stadig ind for
regioner”, sagde Per Frost Henriksen; ” Noget andet er indholdet. Der ligger ingen lettere syge patienter på
sygehusene, de sendes hjem inden de er raske”. Generalforsamlingen kvitterede med klapsalver og med
fuld enighed om fortsat opbakning til Per Frost Henriksen som folketingskandidat

Debat om ”beretningen fra folketingskandidat Per Frost Henriksen:

Ergin Øzer: Er Mette blevet for højreorienteret, er vi blevet mere DF – men hvor meget betyder de
stemmer i partiet? Mener der ligger omkring 50.000 stemmer hos DF at generobre.

Rasmus Østrup Møller
Mette Frederiksen tør have disse standpunkter, fordi flygtninge-/indvandrerpolitikken fylder meget. Han
roste, at vi endelig har et standpunkt i Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen.
Dorte Beyer Nielsen spurgte ind til hvor meget der diskuteres i EU-regi, og om hvor mange flygtninge skal vi
tage imod og hvad man gør for at løse denne konflikt i EU?
Disse spørgsmål blev vendt og konklusionen er, at der skal komme en fælles løsning, og at der skal arbejdes
for den fælles løsning i EU, hvor svært det end kan synes.

d) Beretning fra byrådsgruppen v. borgmester Thomas Lykke Pedersen
Borgmester Thomas Lykke Pedersen takkede for godt samarbejde mellem bestyrelsen og byrådsgruppens
samt for alle medlemmernes opbakning til de tiltag der har været, og for at blande sig i den offentlige
debat. Han berettede, at det er Socialdemokratiet der skal løse problemerne, fordi vi er så stort i parti i
byrådet med 10 ud af 27 mandater.

Han berettede om samarbejdet i byrådet om de 8 pejlemærker, som skal sætte retningen for ét
fælles mål om Fredensborg Kommune som et godt sted at leve og bo, og om en række af de sager
som den socialdemokratiske byrådsgruppe har arbejdet med i 2018, eksempelvis
udviklingsplanerne i Kommunens byområder, og samtlige 10 socialdemokratiske
byrådsmedlemmer berettede hver om de sager de for tiden er optaget af; trafiksikkerhed,
forebyggelse af ensomhed hos udsatte borgere, boligpolitik, affaldssorteringsplaner, byggeriet af
plejecenter i Humlebæk for at nævne nogle få af de sager, som optager byrådsgruppen i 2019.
Thomas Lykke Pedersen viste et kurvediagram over det løft der er sket i kassebeholdningen i
kommunen siden de to kommuner blev slået sammen. I 2015 havde vi en kassebeholdning på
under 20 mio. kr. og ultimo december 2018 har vi en kassebeholdning på 278 mio. kr. En
kommune som Fredensborg kommune med sine ca. 41.000 indbyggere skal have en
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kassebeholdning på min. 60 mio. kr. Derfor er det for meget at have så stor en kassebeholdning,
som vi ligger inde med nu. Så vi har valgt at afdrage ekstraordinært 57,4 mio. kr. på gælden i 2019,
så vi formentlig bliver den fjerde gældfri kommune i 2024.
Han fortalte om den statslige styring af kommunerne, hvor anlægs- og servicerammen udmeldes individuelt
til kommunerne som, hvis de ikke overholder dem, straffes med enten en individuel bøde til kommunen
eller en kollektiv bøde til alle kommunerne. Det er et EU-direktiv, som er lavet for at man ikke skal komme i
samme situation som fx i Grækenland.
Mht. budgettet kigger vi nu 12 år ud i fremtiden på folkeskoleområdet. Vi ønsker nogle af Danmarks bedste
skoler. Det har vi allerede, men mht. de fysiske rammer kan vi godt løfte os lidt Vi starter i Kokkedal og
derefter Nivå, og i den nye valgperiode efter 2021 bliver det enten i Fredensborg eller i Humlebæk, for vi
ønsker at have nogle af de bedste indlæringsmiljøer i vores folkeskoler og med formandsposten i Børne- og
Skoleudvalget er dette muligt. Det var det, der var vigtigt for os, da vi konstituerede os. Vi skal gennemføre
den plan og den skal Socialdemokratiet selvfølgelig stå i front for.
Det er rigtig vigtigt for os i byrådsgruppen, at der er kvalitet på ældreområdet. Nogle af de vigtigste tiltag og
værdier vi er i gang er, at man er i gang med at bygge et nyt rehabiliterings- og plejecenter i Humlebæk Syd
med et nyt lægehus. Næste gang der skal bygges et nyt plejecenter vil være i Nivå. Vi arbejder også med og
er innovative mht. at implementere ny teknologi i hjemmeplejen, så vi også er forrest på dette område.
Der er ligeledes en ny ældrepolitik på vej, som laves i samarbejde med Seniorrådet og de parter, der er på
området. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at der er en god kvalitet på ældreområdet.
Derefter talte Thomas om de strategiske udviklingsplaner der er for de fire bysamfund. I Humlebæk
arbejdes der fortsat med at løse parkeringsproblemerne ved Louisiana. Man ønsker at lave
parkeringspladser nord for Gl. Humlebæk kro på det grønne område sammen med Louisiana, hvilket giver
omkring 50-60 parkeringspladser. Der er afsat 2,5 mio. kr. til at etablere stillevej på Gl. Strandvej nord for
Humlebæk havn. Vi ville allerhelst lave en parkering på marken ved jernbaneoverskæringen, men Skov og
Naturstyrelsen er imod, selvom det ikke er fredet.

Humlebæk Bymidte: Vi vil gerne bygge et nyt bibliotek. Humlebæk Centeret har fået nye ejere og der er
lavet et stort visionsoplæg for Humlebæk bymidte, som kan ses på kommunens hjemmeside Man opererer
med 500 nye boliger, men det er ikke realistisk, da der bl.a. vil opstå problemer omkring parkering og hvem
der skal betale en parkeringskælder. Når nu der bygges så mange boliger er det vigtigt at der kommer nogle
seniorbofællesskaber.
Foreningshuset Strandlyst, der har stået med varmepumper i næsten 2 år, er nu ved at være tørt og vi er i
fuld gang med at renovere det.

I Kokkedal er vi færdige med klimaprojektet og Egedal – Byens hus, der blev indviet i sommer, får begge
stor ros og er blevet rigtig flot.
Til Gymnastikkens Hus er der afsat 35 mio. kr. så vi kan få lavet et udbud på det. men det er ikke nemt.
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I Fredensborg – Slotsbyen er der vedtaget en lokalplan for Jernbanegade og omegn, og der er mange
forskellige holdninger til, hvad der skal ske. Vi vil gerne gøre området omkring den gamle biograf mere
rekreativt og gøre plads for at børnefamilier kan komme der så der bliver lidt mere liv, og så nogle af
turisterne bevæger sig op gennem Jernbanegade. Hvis ikke der er opbakning fra de erhvervsdrivende bliver
det ikke til noget.
Vi har lavet en ny løbebane på Fredensborg Stadion. Den virker og der er stor glæde hos idrætsudøverne.

I Nivå begynder det at snerpe til, og vi er i gang med Købmændenes finansieringsinstitut og har valgt det
arkitektfirma, der skal arbejde med det. Der vil inden længe ligge et oplæg til, hvordan det skal udformes –
det arkitektoniske hovedgreb. Der har undervejs været en masse borgerinddragelse, bl.a. via den butik
kommunen har haft i centeret, hvor borgerne kunne komme med deres forslag, og der er stor opbakning
blandt borgerne til Socialdemokratiets forslag om en svømmehal.
Der arbejdes med Generationernes hus – Svømmehal. Der er stor opbakning hos borgerne i Nivå, men det
kræver et flertal i byrådet. Skolen skal også have et løft, og de to andre projekter
Lergravssøerne som er blevet flotte, hvor vi får stor ros for at have åbnet det op, samt med Nivå Havn og
Strandpark, hvor der også sker en masse i øjeblikket.

Omkring den statslige styring:
Omkring Udligningsreformen, når Mette sætter sig i Statsministerstolen, skal hun som noget af det første,
kigge på udligningsreformen, som godt kan ramme os i Nordsjælland rigtig hårdt. Vi skal afgøre om vi skal
revidere i den gamle reform eller helt skrotte den og lave en ny udligningsreform. Thomas holdning er, at vi
skal lave en helt ny udligningsreform – han har ikke noget imod at betale til de fattige kommuner, men det
skal være en retfærdig ordning.

Samlet set, er der en stabil økonomi i kommunen med en solid kassebeholdning, hvor vi vil være gældfri i
2024. Vi er på vej mod de 41.000 borgere. Vi styrker kernevelfærden på vores skoler. Ældreplejen, m.m.
De fire bysamfund udvikles efter vores planstrategi om Fremtidens Fredensborg kommune.

Derefter berettede Thomas Lykke Pedersen om de sager der arbejdes med i de respektive fagudvalg:
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Et stort projekt oppe i Kokkedal ved NGG og Cirkelhus-grunden, som både ligger i Fredensborg og Hørsholm
kommuner, men hvor størstedelen af grunden ligger i Fredensborg kommune. Derfor er det os der er
planmyndighed for det store projekt skolen vil lave med pladskrævende varer, biograf, ungdomsboliger og
hotel. Der er lavet en følgegruppe, så vi kan følge det store milliard- projekt, der vil skabe arbejdspladser og
gavne kommunen. Der er opbakning fra Nivå centeret så længe det ikke bliver dagligvarebutikker, der
anlægges. Derfor har Fredensborg byråd sagt, at der ikke må være dagligvarebutikker men kun
pladskrævende varer som fx Ikea, Jysk og Elgiganten.

I 2019 kommer der i kommunen en ny boligpolitik, og der er netop vedtaget et kommissorium, som skal
tage stilling til, hvilke boligtyper der skal anlægges og hvilke områder vi gerne vil have udlagt til boliger. Her
er det vigtigt at tage de henvendelser vi får med ønsker til seniorvenlige boliger og senior-bofællesskaber
med i betragtning. På MENU-grunden i Fredensborg vil man lave et rigtig fint projekt. Vi kigger også på
Alexandra House i Fredensborg, men der ligger en udfordring i at det er forurenet jord pga. en tidligere
tankstation, der lå der i 1950’erne og 1960’erne. Så den skal renses op, inden den kan udbydes.
Vi skal i gang med at rense Karlebo Flugtskydebane op, som er en udskrivning på 7 mio. kr.

Omkring Fremtidens folkeskoler starter vi med Kokkedal skole, hvor der er afsat 35 mio. kr. Vores skoler får
topkarakter når vi bliver målt med andre skoler i Danmark på faglighed og trivsel. SFO-ordningsprocessen,
som blev vedtaget i budgettet for 2019 kører fint, og vi har en god dialog med den følgegruppe vi har lavet
som består af forældrerepræsentanter, lederrepræsentanter og for politikere. Der har været en diskussion i
Fredensborg byråd om man skal optage asylbørn, hvilket alle er enige i at vi skal.
Karlebo Skole er et smertensbarn med 40 elever, og det er dyrt at holde den kørende. Det skal vi i byrådet
have en snak om, men vi gik til valg på at bevare skolen, så der skal være en grundig diskussion med
forældrene om det, hvis vi skal ændre noget. På skoleområdet er vi gået i gang med et projekt med
Kræftens Bekæmpelse om nul rygning for vores elever.
Mange af funktionerne på Møllevejen Skole blev sidste år lagt sammen og der var en flot indvielse.
Det bliver godt, når de sidder i de samme lokaler.

Frikommuneforsøget kører videre på det sociale område, som vi har i samarbejde med otte andre
kommuner, hvor der er en handlingsplan så borgeren har én kontaktperson han/hun skal henvende sig til,
frem for flere forskellige. Der er lavet en pulje til bedre bemanding på vores plejehjem men på det
specialiserede område er vi fortsat udfordret, idet vi er en af de kommuner der bruger allerflest penge på
dette område. Vi skal have et højt serviceniveau, men vi skal ikke ligge i top, men stile efter at ligge
nogenlunde i midten.
Det er besluttet, at der skal afløsning i hjemmet 4 timer ugentligt til pårørende til demente. Der er Der er
øget bemanding i hjemmeplejen, og på plejecentrene og dagcentrene er der en økonomisk udfordring,
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fordi vi skal overholde skattelovgivningen. Man har ikke været opmærksom på at betale moms af de
ydelser der er til udefra kommende borger i dagcentrenes caféer i de seneste 10 år, hvilket gør, at der
bliver en stigning i udgifterne i vores køkkener på plejecentrene. De der er brugere af madordning på
plejecentrene skal ikke betale moms, men det skal de borgere som køber ydelser i caféerne på
dagcentrene.
På arbejdsmarkedsområdet er vi virkelig i gang med et opgør med langvarige kontanthjælpsmodtagere. Vi
har omlagt 18+ indsatsen – med de utilpassede unge og kriminelle, så der nu mere laves en indsats på
gadeplan, for at få en mere effektiv indsats end tidligere.

Debat om byrådsgruppens beretning.
I den efterfølgende debat var der stor opbakning til det store arbejde byrådsgruppen lægger for dagen
inden for de forskellige områder, og der er fortsat fremdrift i de overordnede udviklingsprojekter i de fire
byområder og landet. Vel er der er problemer, da der er forskellige meninger om de enkelte projekter. Fx i
Fredensborg er det svært at ændre så meget, da det er en gammel by, hvor mange har en mening om
enkelte projekter, hvorimod det i Kokkedal har været nemmere at implementere det store klimaprojekt.
Det vigtige her er, at borgerinddragelsen fortsættes, så vi fremadrettet finder de bedst mulige løsninger for
de respektive by- og landområder i kommunen.

Der var desuden nogle input, hvor Lars Sandt takkede for det gode samarbejde der er mellem
Handicaprådet og byrådsgruppen. Lasse Lynæs bemærkede, at man i Kokkedal har svært ved at identificere
sig med, at de vil kalde det nye byområde for Kokkedals Bymidte, når de har Holmegårdscenteret. Han
mener, at der i Kokkedal fortsat er problemer, fordi ungdomsklubber ikke fungerer optimalt. SFObesparelserne som i stedet skulle gå til 0-3 års-området, har ikke givet så mange varme hænder, så det gør
en forskel og trækker tidligere borgere tilbage kommunen når de er voksne og har en uddannelse.
Dorte Beyer Nielsen roste Thomas for at bringe sig selv i spil og gå forrest, hvilket vil have en positiv effekt
hos borgerne.
Poul Juul efterlyste en løsning på problematikken omkring trafikken gennem Fredensborg by.
Kirsten-Louise Vang spurgte, hvad der skal ske med det gamle posthus i Fredensborg, hvorefter Thomas
svarede, at vi ingen indflydelse har på det, da det ikke er kommunens ejendom, men at ejerne vil bygge
boliger.
Charlotte Sander fortalte, at Fredensborg skole - Vilhelmsro er en stor succes, og at de borgere der bor på
Vilhelmsro, som tidligere var imod placeringen af den, nu er glade for, at den ligger der.
Cømert Sonsuz sagde, at der er fremgang i beskæftigelsen. Det går rigtig godt. Vi er blevet dygtige til at få
flere i arbejde og i uddannelse; unge utilpassede, kriminalitetstruede unge skaber en udvikling for sig selv
og folk med anden etnisk herkomst, herunder kvinderne kommer i arbejde. Vores ledighed ligger på 3,5 %

www.s-fredensborg.dk

Socialdemokratiet i Fredensborg
og dette tal ser ud til at falde yderligere til næste år. Det er fordi der er afsat nogle midler til at lave en
indsats på dette område.
Byrådsgruppens beretning blev enstemmigt vedtaget.
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Efter debatten om Byrådsgruppens beretning fortalte de enkelte øvrige medlemmer fra de forskellige
fagudvalg i byrådsgruppen om, hvad de laver:
Ergin Øzer
Børne og Skoleudvalget
Plan Miljø og Klimaudvalget
Han arbejder for bymidterne og Fremtidens folkeskole.

Hans Nissen
Formand for Social og Seniorsudvalget
Økonomiudvalget;
Arbejder pt. med madordningsproblematikken på plejehjemmene – se tidligere.

Louise Mencke
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget som Thomas syntes ville være en god politisk læreplads.
Arbejder i Venskabsbykomitteen, Handicaprådet og i Seniorrådet, hvor fremtidens seniorboliger og
boligtyper er på den aktuelle dagsorden og hun sidder i en arbejdsgruppe for Seniorrådet og nogle borgere.

Cømert Sonsuz
Næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget
Infrastruktur og Teknik-udvalget
Der arbejdes med fortsat fokus på erhvervsmuligheder for udvikling i kommunen.

Pia Bødtker
Social og Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget;
Hun arbejder pt. med madordningsløsningen på plejehjemmene.
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Der er mange borgerhenvendelser. Nogle af dem går på, at det kan være svært at forstå breve fra
kommunen, så hun arbejder på at få ændret dette, så borgerne kan forstå, hvad der sker i deres sager.
I Arbejdsmarkedsudvalget er der fortsat fokus på uddannelse, så de langtidsledige kan komme i arbejde og
at arbejdsgiverne får den arbejdskraft de efterspørger.

Carsten Nielsen
Næstformand i Kulturudvalget
Plan Miljø og Klimaudvalget
Infrastruktur- og Teknikudvalget
Fritids- og Idrætsudvalget

I kulturudvalget tages der primo februar hul på en proces om, hvordan vores biblioteker skal fungere i
fremtiden, herunder hele begrebet om fremtidens biblioteker i kommunen og Kulturstationens fremtidige
funktion i Humlebæk.

Den bedste affaldshåndteringsordning er fortsat til diskussion

På skoleområdet - samkørsel af SFO og fritidshjem så alle bliver hørt – hvordan man kan inddrage
pædagogerne i fremtidens skole.
Det bygningsmæssige i skolen – hvad skal den indeholde og hvordan skal den fungere
Han ønsker mere bevægelse ind i skolelivet –

Charlotte Sander
Børne og Skoleudvalget
Fritid og Idrætsudvalget

Samkørsel af SFO og skoler. Det er vigtigt at lytte til skoleelevernes behov og ønsker samt inddragelse af
pædagogerne i skolerne. Mange elever desværre er stoppet med at dyrke idræt i deres fritid, da de pga.
den lange skoledag ikke har overskud og tid til det. Derfor skal vi have mere bevægelse ind i skolen.

www.s-fredensborg.dk

Socialdemokratiet i Fredensborg
Bo Hilsted
Plan, Miljø og Klimaudvalget
Formand for Fritid og Idrætsudvalget
Beredskabskommissionen og formand for Nivå Havn.

Han er optaget af udviklingen i Lergravssøerne, som er kommet rigtig godt afsted og Nivå Strandpark, hvor
der skal være plads til bevægelse. Tour de Fredensborg er starten på fire løb i de fire bysamfund for at få
borgerne til at bevæge sig mere i fremtiden.

Per Frost Henriksen
Ordfører for den socialdemokratiske byrådsgruppe og
Økonomiudvalget
Formand for Børne- og Skoleudvalget
Arbejder med Fremtidens Skoler
Den vigtigste funktion for mig i byrådet er at være sparringspartner for en livlig gruppe på 10, som vil noget
og præsterer noget hele tiden.
Så er det at være med til at udvikle Fremtidens Fredensborg og Fremtidens skoler. Det grundlag der er for
at udvikle kommunen i den rigtige retning.
Han arbejder i øvrigt med at fastholde det brede samarbejde på tværs af partierne.

5. Forelæggelse af årsregnskab 2018 til godkendelse v. Christian Spure Hansen og Vivian
Johnsen.
Ved Vivian Johnsen og Christian Spure Hansen
Årsregnskabet forelå omdelt.
Til regnskabet var der imidlertid følgende bemærkninger som udmøntede sig i tre punkter:

1. Berigtigelse af kontingentets størrelse.
2. Beslutninger til fastsættelse af kontingentet for 2020
3. Tilbagebetaling af for store pct. opkrævninger af partiskat af borgmesterlønnen
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1. Berigtigelse af kontingentets størrelse 2018 og 2019
I indkaldelsen til denne generalforsamling har indsneget sig en fejl vedr. kontingentets størrelse. I
indkaldelsen står der at bestyrelsen lægger op til uændret kontingent og uændret partiskat. Derefter står
der at kontingentet pt. er 316,5 kr. årligt. Denne formulering finder vi ligeledes i referatet fra
generalforsamlingerne både i 2017 og 2018.
Det er desværre forkert formuleret – for kontingentet har de sidste mange år været fastholdt på 316,5
halvårligt, dvs. 633 kr. om året. Dette beløb vedrører det samlede kontingent til hovedpartiet, kredsen og
foreningen – Vores vælgerforenings andel har været ca. 380 kr. om året.
Hertil kommer, at:
I 2017 blev kontingentet for 2018 ved en fejl ikke korrekt indberettet til den fælles kontingentopkrævning i
partiet. Derfor blev der opkrævet for lidt i det første halvår af 2018, mens det dog lykkes at få det rettet
beløbet i andet halvår. I alt blev dog kun opkrævet 506,5 kr. for hele året. Dvs. 126,5 kr. for lidt, som
foreningen fik for lidt pr. medlem.
Da vi i bestyrelsen fandt, at partikontoret var delvis skyld i at fejlen ikke blev fuldt ud rettet op i 2018, fik
bestyrelsen forhandlet os til at partiet dækkede en del af tabet, og partiet har derfor betalt 8.000 til at
dække en del af foreningens mindre indtægt.
Det ses på regnskabet at der kun har været indtægter på 57.050 kr. i medlemskontingent (inkl. 8.000 kr.
kompensation fra partiet), mens der var budgetteret med 70.000 kr. Det skyldes den mindre opkrævning
pr. medlem på 126,5 kr.

I 2019 har det vist sig ligeledes vanskeligt ved at få indberettet beløbet korrekt.
Det skyldes at bestyrelsen skal indberette det fulde beløb for både partiet, kredsen og foreningen, faktisk
uden helt at vide hvad kredsen og partiet har besluttet for deres del af kontingentet!
Nu er er indberettet et årligt kontingent på 331 kr. halvårligt (662 kr. pr år. for 2019),
dvs. at medlemmerne vil blive trukket for 29 kr. for meget i 2019 – i forhold til beslutningen om at holde
kontingentet på et halvårligt beløb på 316,5 kr. halvårligt, dvs. 633 kr. om året:
Gør vi denne meropkrævning i 2019 op i forhold til mindre betalingen i 2018, har medlemmerne fortsat
betalt 97,5 kr. mindre, samlet for årene 2018 og 2019 end det var hensigten.
Beløbet i 2019 fordeles til hovedpartiet, kredsen og foreningen på følgende måde:
Vælgerforeningens kontingent er: 404 kr. pr år
Kredsens kontingent er: 50 kr. pr år
Partiet kontingent er 208 kr. pr år
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2. Beslutning vedr. kontingentet 2020
På baggrund af ovenstående fordeling og størrelse af kontingentet i 2019 foreslår bestyrelsen at fastholde
et vælgerforeningskontingent for 2020 på 404 kr. i 2020 (eksklusive kontingenterne til kredsen og partiet).
Kontingenterne for kredsen og partiet er uden for Generalforsamlingens beslutningskompetence (men det
samlede kontingent vil lande på ca. 662 kr. hvis ikke kredsen og partiets landsafdeling lader kontingenterne
stige.)
Det bør nævnes, at vælgerforeningens kontingent de seneste mange år og også nu forslået fremadrettet er
væsentlig over de vejledende kontingentsatser som partiets hovedbestyrelse har anbefalet for de lokale
vælgerforeninger. I 2019 foreslås et årligt kontingent på 197,5 kr., hvilket er kun knap halvt så meget som
vælgerforeningens fastsatte kontingent.
Baggrunden for at bestyrelsen foreslår at bevare det relativt høje kontingent også fremadrettet er dels at
regnskab 2018 viser et resultat som er væsentligt under det budgetlagte niveau. Dermed er
vælgerforeningen i 2018 kommet bagud med opsparingen til næste kommunalvalg i 2021, dels er det
erfaringen fra 2017 valget er at der skal bruges rigtig mange midler på en succesfuld kampagne, som den vi
havde i 2017.

3. Tilbagebetaling af for store pct. opkrævninger af partiskat af borgmesterlønnen.
I forbindelse med at bestyrelsen i 2018 har foretaget kontrol af opkrævninger af partiskat og kontingenter
har bestyrelsen opdaget en fejl i foreningens opkrævning:
Borgmesteren er siden 2010 blevet opkrævet for meget i partiskat, idet der højest må opkræves 2 pct. af
borgmesterlønnen jf. partiet love1.
Generalforsamlingen har fastsat at partiskatten her i foreningen udgør 3 ½ pct. og denne sats har
foreningen benyttet siden 2015. I perioden 2010-2014 var satsen 3 pct.
Der er desværre blevet opkrævet den fulde procentsats på 3½ pct. også af borgmesterlønnen siden 2015 og
3 pct. i perioden 2010-2014. Beløbet for den samlede periode 2010-2017 udgør i alt 67.445 kr.
Efter bestyrelsen har opdaget fejlen, er der indgået en aftale med borgmesteren så beløbet vil være
udlignet senest d. 31. 12. 2019. Tilbagebetalingen på 67.445 kr. er indregnet i regnskab 2018, som
Generalforsamlingen skal godkende i dag.

Debat og spørgsmål til bemærkninger til regnskabet. Der var ingen spørgsmål og kommentarer.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

1

https://www.socialdemokratiet.dk/media/4518/love_2016_2020.pdf
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6. Forelæggelse af budget 2019 til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og partiskat
for 2019 v. Christian Spure Hansen
Budgettet forelå omdelt
Kassereren gennemgik budgettet med kommentarer til de enkelte poster.
Kommentarer til budgettet:
Borgmesteren foreslog at give bestyrelsen mandat til at udvide budgettet til Folketingsvalget, hvis dette
bliver nødvendigt. Det er et vigtigt valg.

Fastsættelse af kontingent for 2019:
Kontingent for 2019 er samlet 662 kr. for både hovedpartiet, partiforeningen og Kredsen, i en forventning
om, at det fortsætter sådan.
Hvis vi skal være helt præcise omkring 2020 er vores egen andel i partiforeningen, som vi har kompetence
til at beslutte 404 kr. Til dette beløb skal der lægges hovedparti- og kredsskat.
Der er i både 2019 og 2020 nedsat kontingent for pensionister
Kontingentfastsættelsen blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af partiskat for 2019:
3,5 % for byrådsmedlemmer og regionrådskandidater
2,0 % af borgmesterlønnen.

Fastsættelsen af partiskat blev enstemmigt vedtaget.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

7.

Indkomne forslag, v. formand Vivian Johnsen
Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægterne og følgende ændringer blev vedtaget:

www.s-fredensborg.dk

Socialdemokratiet i Fredensborg
§ 7 FORENINGENS LEDELSE
Kommentarer til ændringer v. Vivian Johnsen. Se udsendte ændringsforslag:
Vi har kigget på vedtægterne fordi vi er kommet lidt i klemme, når vi har skulle i banken, for
de er en lille smule omstændelige.
Alle forslag nedenfor blev vedtaget til nu at være.
§7 FORENINGENS LEDELSE

stk. 1
Bestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formand, næstformand og kasserer.
Næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, fordi det passer med
det antal der skal være.
stk. 2
Bestyrelsens mødekalender offentliggøres på foreningens hjemmeside og udsendes på mail til
medlemmerne.

§ 8 FORENINGENS ØKONOMI
Stk. 6 Tegningsrettigheder
Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Ved betalinger fra foreningens bank
og kontantkonti, tegnes foreningen af formand og kassereren i fællesskab, (næstformand
indtræder ved forfald som suppleant for hhv. formand eller kasserer)”
Vi vil undgå credit cards for at undgå misbrug og altid have to på hævninger, og vi tegner kun
for betalinger fra kontantkonti.
§ 7 – alle ændringer blev enstemmigt vedtaget.

§ 8 – alle ændringer blev enstemmigt vedtaget.
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8. Valg til partiforeningen
Valg til bestyrelsen
a) Valg af næstformand for 2 år.
På valg var Lasse Lynæs, der modtog genvalg.
b) Valg af kasserer for 2 år
På valg var Christian Spure Hansen, som modtog genvalg.
c) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg var Annett Kjær-Andersen, Dorthe Lisemose og Kirsten Brandt, som alle modtog
genvalg.
d) Valg af suppleanter for 1 år
På valg var Lars Sandt og Majbritt Damborg Jensen, som begge modtog genvalg med
applaus.
e) Valg af 2 revisorer for 1 år.
Der var en fejl i dagsordenen, så der i stedet for Erik Vegeberg og Lisbeth Jansen skal stå Jacob
Jepsen og Lisbeth Jansen.
På valg var Lisbeth Jansen og Jacob Jepsen, der begge modtog genvalg.

f) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
Der var en fejl i dagsordenen, så i stedet for Sandra Grenaa og Eva Gjerløv skulle der i
stedet stå Benn Vestergaard og Eva Gjerløv.
På valg var Benn Vestergaard, som begge modtog genvalg.

9. Valg til Kredsforeningen
a) Det blev vedtaget, at bestyrelsen selv udpeger de 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen.
b) Valg af 4 suppleanter til kredsbestyrelsen. Det blev vedtaget, at bestyrelsen selv udpeger
bestyrelsessuppleanter.
10. Valg til Socialdemokraterne i Hovedstaden (SiHR)
a) Kredsformanden er født medlem.
b) Det blev vedtaget, at partiforeningens bestyrelsesmedlemmer i kredsen vælges som
delegerede til regionsrepræsentantskabet, og at kredsbestyrelsessuppleanter vælges
som suppleanter for disse.
11. Delegerede til kongressen
Det blev vedtaget, at bestyrelsen selv udpeger de delegerede.
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12. Valg af folketingskandidat
Per Frost Henriksen blev genvalgt som folketingskandidat med stor applaus.
13. Pressemeddelelse
Bestyrelsen udsender en pressemeddelelse.
14. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
Per Frost Henriksen afsluttede med at takke for en god generalforsamling med en fantastisk stemning

Formanden Vivian Johnsen takkede Per for dirigentrollen og for det store fremmøde og en god debat.

Per Frost Henriksen / Annett Kjær-Andersen & Dorte Beyer Nielsen
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Formandens beretning - Generalforsamling januar 2019:
Kære socialdemokrater – kære venner
Jeg vil gerne starte med at takke for det fine fremmøde. Jeg og bestyrelsen har set frem til at se jer
alle her i dag. Og så vil jeg fortælle lidt om året som er gået… og lidt om fremtidsudsigterne for
2019
2018 var et år hvor vi som Fredensborg kommunes absolut største parti fortsat har siddet solidt på
borgmesterposten og har haft 10 gode folk - mænd og kvinder i byrådet, 2 af disse var nye (og
også lidt yngre) stemmeslugere ved valget i 2017, resten var gode politisk erfarne folk.
Jeg mener at vi har brug for både nye og erfarne folk for at vores politik bliver bedst muligt
tilgodeset, gennemført og også set og hørt i kommunens lokalliv, i frivillige foreninger og
”græsrødder”. Det med græsrødder vil jeg komme lidt tilbage til senere.
Det er vigtigt for at sikre at socialdemokratiet fortsat er kommunens og borgernes parti, som skal
sikre optimale opvækstbetingelse for børn og unge, livsglæde og værdighed i voksenliv og i
alderdom, med velfungerende institutioner, fritidsaktiviteter, tilbud og muligheder til borgere i
alle aldre, og en fortsat udvikling i vores byer og landområder, så vores kommune fortsat er et
godt sted at bo og leve.
2018 var også det år, hvor jeg blev formand for bestyrelsen i denne partiforening og derfor har
2018 for mig personligt været et meget spændende år, med et godt samarbejde i bestyrelsen og et
godt og spændende samarbejde med byrådsgruppen.

Og hvad har vi så lavet i år – Ja svaret er – rigtig mange ting:
Vi nåede faktisk at afholde 2 generalforsamlinger i 2018.
Det skyldes at Fredensborgkredsens medlem af Regionsrådet, valgt ind i 2017, Charlotte
Holtermann valgte at trække sig fra opstillingen til folketingskandidat, og vi måtte sammen med
vores naboer i Hørsholm som udgør resten af Fredensborg kredsen – lede efter ny kandidat til
folketingskandidat.
Vi behøvede ikke lede længe eller langt væk – for den rette kandidat havde vi siddende i byrådet –
nemlig Per Frost Henriksen, som i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i starten
af april (8. april) blev opstillet fra vores vælgerforening og Per blev valgt som hele kredsens
folketingskandidat lidt senere i april (22. april).
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Jeg lovede at komme tilbage til det med rødderne: Ja grunden til at jeg taler om rødder er at
Partiforeningen er jo – en græsrodsorganisation. Uden frivillige kræfter er en politisk foreningen
ingen ting, derfor er det vigtigt at anerkende alle de som bidrager til at vi kan gøre opmærksom på
vores politik, hvad vi vil og hvor vi vil hen – og jeg ser gerne at vi bruger mere tid sammen på at
tale om politik og om at drøfte vores politik med andre borgere i Fredensborg som, endnu, ikke er
medlem her i vores partiforening. Vi skal ud i bylivet og gøre os gældende... og i den forbindelse vil
jeg også gerne invitere alle medlemmer som måtte have tid og lyst til at dukke op til vores
månedlige bestyrelsesmøder – møderne er altid åbne for alle medlemmer og til de fleste møder
dukker en af vores byrødder op for at sikre koordineringen mellem byrådsgruppe og bestyrelse.
Vi har pt. en meget aktiv bestyrelse som jeg sætter stor pris på: Til medlemsmøder, 1. maj,
grundlovsdag, julefrokost og andre dage vi alle mødes er det især bestyrelsen som arrangerer og
sætter tingene i værk og jeg har været meget glad og tilfreds med det store engagement som
bestyrelsen kan lagt for dagen i løbet af året. Det har fungeret rigtig godt – tak til den øvrige
bestyrelse for det.
Partiforeningen har flot hjemmeside. Den er bestyrelsen og jeg rigtig stolte af, og håber at I bruger
den, og hvis ikke I gør vil jeg bede jer bruge den – jo mere I bruger den jo mere kan vi lægge
meddelelser ind og sikre at foreningen ved når der foregår noget vigtigt i kommunen. Det er
webmaster og sekretær i bestyrelsen Peter Vilain som styrer arbejdet med den. Send gerne
besked til Peter hvis I har forslag til forbedringer og nyheder som bør stå på siden.
Peter er her ikke dag, for han tager nemlig én for holdet i dag: Bestyrelsen har sendt ham til
Middelfart i dag til nytårsmøde med af partiets ”spidser”, hvor næstformand Lasse,
folketingskandidat Per Frost, Borgmester Thomas Lykke og jeg selv var inviteret til møde i dag,
men selvfølgelig ikke kunne komme pga. generalforsamlingen.
Vi har desværre også måtte gå til begravelser i 2018. Bestyrelsen mistede en af vores suppleanter i
bestyrelsen til sygdom. Hans-Erik Winther gik bort i efteråret, kun 77 år gammel, kort tid efter
hans hustru Solvej.
Jeg har i samarbejde med Peter Vilain stået for at udarbejde nyhedsbreve i 2018 til jer medlemmer
og her er især byrådsgruppen behjælpelige med at sende artikler og forskellige nyheder til dette,
sådan at medlemmerne ved lidt om hvad der arbejdes med i byrådsgruppen. Som udgangspunkt
er det planen at vi sender ca. 4 nyhedsbreve om året (ca. et pr. kvartal) – disse udkommer på mail,
og fremadrettet vil vi også sende ud pr. post til de medlemmer som vi ved ikke kan modtage mails.
Det giver dog sig selv, at hvis der er tale om en hastemail – så kommer disse ikke ud pr post. Post
er for alvor blevet til snegl-mail…
Så har vi i bestyrelsen i 2018 knoklet med at rydde lidt op i sagerne. 2017 var jo et travlt år med
kommunalvalget. Efter en flot valgsejr var der også lidt at rydde op i ved årets start i 2018: Så vi
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har betalt en masse regninger, lavet forslag til vedtægtsændringer, fordi vedtægterne var/er lidt
forældede eller bare upraktiske og vi har som vi vil fortælle lidt mere om i regnskabsberetningen
brugt lidt kræfter på at rette op på fejl i kontingentbetaling, referater fra tidligere år, partiskatter
mv.
Det har vi nu ikke været særlig kede af – for kender I det når I har fået rydde op i skabene
derhjemme eller fået betalt billånet ud – det er en ganske rar fornemmelse. Jeg tror egentlig det
er sådan vi har det nu. Der

har været tid til at rydde op og det er godt det er klaret nu, for det har vi ikke så meget tid til i
2019.
Det skal også nævnes synes jeg at vi i 2018 har haft glæde af en række medlemmer i
partiforeningen som altid møder op når vi på forskellig vis skal udbrede vores socialdemokratiske
værdier, gerne henter og bringer nogen af jer andre til møder eller events, hjælper til valgene,
henter friske grene i skoven til 1. maj, eller på anden måde hjælper foreningen med stort og småt
og endeligt er der en stor gruppe som sørger for at være til stede både her til generalforsamlingen
og når der i øvrigt er brug for jeres opbakning, Fx da kredsen havde indstillet flere kandidater til
folketingskandidaturet (også fra nabokommunen) og vi her i bestyrelsen - naturligvis - rigtig gerne
ville have at valget faldt på Per – stor tak for det!
I 2018 har vi også naturligvis fejret 1. maj og grundlovsdag – begge var skønne dage og så har vi
været til Karlebo byfest hvor Per duellerede klogt og roligt mod kandidater for DF og Venstre (DF´s
Morten Messerschmidt og venstres Kristian Nørdgaard Jensen) – og hvis I spørger mig – så vandt
han den duel.
Så havde vi et godt medlemsmøde med brunch i oktober hvor vi drøftede planerne for
folketingsvalget, og vi en super hyggelig julefrokost, med stort fremmøde, i det nye ”Byens hus” i
Kokkedal, med både gløgg og god mad. Jeg tror de fleste e var glade – også de unge DSUér som
kom forbi en kort stund og larmede lidt, inden de tog videre for male byen rød i KBH. En ting jeg
dog har lært er at man skal købe en mandelgave – hvis man serverer ris álamande. Det må jeg
huske til vores julefrokost i år. Jeg glæder mig allerede! Det har været et godt år på rigtig mange
måder…. Og jeg har en plan om at vi alle skal ses meget mere i 2019…

Hvad skal vi så lave i 2019: Vi får rigtig meget at lave – og sig nu endelig til hvis I har overskud og
tid at hjælpe til….
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Først og fremmest skal vi have valgt Per ind i folketinget – vi vil have Frost i folketinget – ja vi vil.
Det kommer til at kræve arbejde, tid og kræfter – for der står andre stærke kandidater på tæer her i Nordsjælland - for at få pladserne i tinget – men hvis vi lægger alle kræfter I kan det lade sig
gøre at få Per valgt som Nordsjælland stemme.

Og året byder på endnu et valg - Europa-Parlamentsvalget d. 26. maj – eller måske bliver der to
valg samme dato.
I vores egen lille andegård er der ud over valgene også særligt vigtige datoer i år: Vi mødes som
vanligt d. 1. maj til arbejdernes festdag og 5. juni til grundlovsmøde – og så vil bestyrelsen rigtig
gerne se jer alle sammen til festligheder d. 18. maj i år. For i år har vi nemlig en særlig grund til fest
– Det er i år 100 år siden at Karlebo sogns socialdemokratiske partiforening blev stiftet, netop d.
18. maj –
det er altså den ene af vores 2 faner i partiforeningen – en for hver af vores gamle kommuner.
”Karlebo fanens 100 års stiftelsesdag” – fejrer vi altså d.18. maj, nærmere detaljer omkring dette
får I at høre om når vi snart sender jer alle invitation omkring denne festdag.
Så er vi ved at planlægge et medlemsmøde d. 24. marts – som vi tænker også kan bruges til at få
flere medlemmer til at støtte op om vores værdier – så inviter gerne en sød bekendt med som er
lidt interesseret i socialdemokratiet - og endnu et ”åbent medlemsmøde” senere på året som vi
snart sætter en dato på, og d. 20. august vil byrådsgruppen og bestyrelsen gerne se jer alle til det
årlige medlemsmøde om budgettet –
Alt dette hører I også nærmere om lige så snart vi har detaljerne på plads, hold øje med
nyhedsbreve hvor jeg vil skrive ud om dette snarest.
Men ind til da sæt meget gerne kryds i kalenderen både d. 24. marts, d. 18. maj, og d. 20. august.

Partiforeningen går endnu et spændende nyt år i møde – hvor vi i bestyrelsen mener at vi alle skal
lægge kræfter på at støtte op om til et godt valg for Per Frost Henriksen – husk at anbefale Per til
alle I kender og stem selv på ham. Mange af jer har også allerede tilkendegivet at I gerne vil hjælpe
med valget – det er så godt at I vil være med – og vi kan godt bruge flere.
Vi glæder os til et år med to vigtige valg og hvor bestyrelsen meget gerne vil skue op for antallet af
medlemsarrangementer, da vi er overbevist om at der meget mere at hente og flere medlemmer –
undskyld mig også lidt yngre medlemmer - vi kan optage i vores midte - hvis vi mødes oftere,
oftere drøfter vores politiske mål og gør et arbejde for at udbrede vores værdier til gode
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bekendte. Der er meget på spil i en verden og i et Danmark som er lidt af lave - så jeg kan komme i
tanke om især 2 vigtige mål for året:
1. Vi skal have en ny regering i år – så Danmark igen kan prioritere social velfærd, sundhed,
uddannelse og lighed først og igen kan blive en grøn stormagt – og Per skal være en del af
dette.
2. Vi skal styrke vores organisation her i Fredensborg sådan at de socialdemokratiske værdier
også fremadrettet kommer flere mennesker til gode i vores kommune
Tak for ordet - og endnu en gang tak for tilliden og den spændende mulighed som jeg har fået
formand for jeres bestyrelse.
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