Den Socialdemokratiske partiforening i Fredensborg
Møde

Dato

Bestyrelsesmøde tirsdag 17. maj 2016

Sider

Medborgerhuset Egedal kl.
19.30

Deltagere:
Benn, Lasse, Jan, Dorte, Annett, Kirsten og Merete
Fra DSU, Øresundskysten, deltog Hanna Aurora Almstrup.
Fra Frivilligcentret deltog Vera Wetlesen i pkt. 4.

Referat

Punkt
1

Emne Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig Benn

Sag:

Godkendelse af udsendt dagsorden
Indstilling:

Dagsorden godkendes
Beslutning:

Dagsordenen godkendt.
Bemærkninger:

Punkt
2

Emne Godkendelse af referat fra 12. april 2016

Ansvarlig Merete

Sag:

Jf. udsendte referat. Beklager den sene udsendelse.
Indstilling:

Tages til efterretning
Beslutning:

Referatet godkendt.
Bemærkninger:

Politisk dagsorden:
Punkt Emne Politiske sager
Sag:
3
 Nyt fra byrådsgruppen og -salen (Benn)
 Aktuelle sager – hvad rører sig? (alle)
 Landspolitik (Benn)
 Næste gruppemøde (Benn)
Indstilling:

Tages til efterretning
Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning
Bemærkninger:

Ansvarlig Benn (alle)
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Alt står lige nu i budgettets tegn. Det forlyder, at der trods meget høje udgifter på handicapområdet kun ydes
en service, der opfylder servicelovens mindstekrav. Dette misforhold betyder, at 40 – 100 mill.kr. måske
ikke bruges rigtigt. Problematikken var også oppe at vende ved sidste års budgetforhandlinger. Benn og
Lasse tager sagen op på gruppemødet, hvor de også sender et signal om, at tempoet for gældsafviklingen bør
nedsættes. Bestyrelsen ser en udfordring i en så hurtig afvikling af gælden, at det samtidig vil være
ødelæggende for det serviceniveau, der tilbydes andre svage grupper som børn og ældre.
Med baggrund i skudepisoder i Helsingør, har Politiet lige nu skærpet tilsyn med Holmegårdscentret, hvor
grupperinger af LTF medlemmer holder til. Og hvor der efter sigende sælges stoffer. Benn nævner det for
politikerne.
Landspolitisk er der fortsat fokus på flygtningepolitikken. Samtidig kan vi glæde os over, at
meningsmålingerne går den rigtige vej.
Der afholdes gruppemøde på lørdag, den 21. maj. Dagsorden er endnu ikke modtaget. Benn og Lasse
deltager i mødet.
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Organisatorisk dagsorden:
Punkt Emne Frivillige centerets arbejde
Ansvarlig Benn
Sag:
4
Oplæg ved Vera Wetlesen om frivillige centerets arbejde med civilsamfundet.
Indstilling:

Til orientering
Beslutning:
Bemærkninger:

Vera gennemgik opbygningen af Frivilligcentret og dets mange opgaver, jfr. vedlagte
vedhæftede bilag.
Frivilligcentret er en paraplyorganisation, bestående af utallige frivillige, der pt betjener
32 foreninger. Grundet nedskæringer er Vera, som sekretariatsleder, den eneste lønnede
medarbejder.
Flygtningevenner Fredensborg er en af de foreninger, der lige nu gør en kæmpe indsats
Her arbejder 70 – 80 frivillige bl.a. med etablering af flygtningenes hjem – hertil modtager
hver person kun 3.000 kr., og det er langt fra nok. Frivilligcentret har derfor oprettet en
gratis genbrugsbutik med møbler og tøj. Lige nu er der ikke plads til mere. Fredensborg
Kommune har som hjælp bevilget 98.000 kr. Flygtningevennerne gør også en kæmpe
indsats for at få flygtningene integreret i lokalsamfundet. For som Vera sagde, så er det
enormt vigtigt at holde dem væk fra banderne, så de i stedet kan komme ud og blive en del
af det omgivende samfund, lære folk at kende, og derved undgå at køre ud i et
parallelsamfund.
Med de penge flygtningene har til rådighed, er det også svært at overleve rent
madmæssigt. Som en konsekvens heraf, er der for 3 – 4 måneder siden sat gang i projektet
”Madkassen”. 20 frivillige står for det, og har indgået aftaler med forretninger i
Humlebæk Centret om afhentning af overskydende madvarer. Disse uddeles mandag,
onsdag og fredeg fra 17 – 18. Her kan alle uden penge hente madvarer. Og mindst
halvdelen af de, der møder op, er almindelige danskere. Der arbejdes på at oprette flere
uddelingssteder til andre bydele. Evt. et mobilt sted – i lighed med Isbilen, som kan køre
rundt fra sted til sted.
Frivilligcentret kan ikke gå i pressen med tilbuddet, så oplysning om Madkassen går efter
mund til mund metoden.
Kirsten nævnte, at hun og mange andre strikker til Røde Kors. Noget kunne godt gå til
flygtninge. Det er Kate på Frivilligcentret, der skal kontaktes herom.
Stor ros til Vera for hendes helt fantastisk flotte arbejde som facilitator.
Benn nævnte, at meget af det arbejde, der gøres af frivillige, burde regeringen klare.
Det er vigtigt, at frivillige ikke overtager lønnet arbejde. Rent politisk skal Kommunen
vide, at de ikke må løbe fra deres opgaver.
De frivillige løsninger skal være det ekstra ”flødeskum”, der giver nogle muligheder som
borgerne ellers måtte undvære.
Vera understregede det vigtige i at bevare respekten overfor hinanden – stat, kommune og
det private imellem.
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efteråret Ansvarlig Benn

Sag:

Vi skal diskutere vores flygtninge arrangement i efteråret, herunder mulige
samarbejdspartnere. Fx Frivillige centeret eller Flygtninges venner.
Indstilling:

Det indstilles, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der til bestyrelsesmødet i august
udstikker en ramme for et sådan arrangement. Gerne i samarbejde med andre.
Beslutning:

Arbejdsgruppen blev nedsat med flg. medlemmer: Dorte (tovholder), Annett og Hanna
(DSU). Det sker i samarbejde med Flygtningevenner, Fredensborg. Der tages kontakt til
formanden Niels Erik Hougaard (tlf. 20602129). Arbejdsgruppen påbegynder sit arbejde
lige efter sommerferien.
Bemærkninger:

Punkt
6

Emne Grundlovsdag, 5. juni

Ansvarlig Benn

Sag:

Vi gentager sidste års arrangement med en grudlovsdag på Nivå havn.
Indstilling:

Det indstilles, at Benn sammen med en yderligere arrangerer grundlovsdag den 5. juni
nede ved Nivå havn.
Beslutning:

Benn og Helge – med hjælp fra Annett – står for arrangementet.
Bemærkninger:
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Emne Kokkedal byfest
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Ansvarlig Benn

Sag:

Der skal nedsættes et udvalg, som arrangerer en bod ved Kokkedal byfest d. 26.-28. maj
Indstilling:

Det indstilles, at vi bidrager med en bod ved Kokkedal byfest, og at der nedsættes en
arbejdsgruppe bestående af…
Beslutning:

Lasse melder os til Kokkedal Byfest med en bod lørdag den 28. maj. Benn beder vore
politikerne fra byrådsgruppen om at møde op. Der blev nedsat en arbejdsgruppe,
bestående af Lasse (tovholder), Merete og Benn.
Bemærkninger:

Stor interesse for deltagelsen i Kokkedal Byfest. DSU forsøger også at være tilstede.
Om øvrige byfester, nævnte Dorte Slotsmarkedet i Fredensborg (10. – 12. september)
samt byfesten i Karlebo, der afholdes den første week-end i august. Derudover er der, den
4. juni, et musikarrangement i Kalvehave. Dette er dog en børnefest, hvor politikere ikke
rigtig passer ind.
Derudover er der lokale loppemarkeder i Kokkedal og Humlebæk. Disse siges at være
velbesøgte. Også af et publikum langt ud udenfor kommunegrænsen. Bestyrelsen var i tvil
om, hvorvidt det vil være for anmassende med politisk deltagelse. Dette overvejes.
Punkt
8

Emne Evaluering af 1. maj

Ansvarlig Christian/Benn

Sag:

Vi skal tage evaluerer 1. maj.
Indstilling:

Til diskussion
Beslutning:
Bemærkninger:

Enighed om, at 1. maj arrangementet var en stor succes. Gode taler og god stemning. Vi
holdt tidsplanen på to timer, og kunne måske have brugt en time til. Glæde over, at
folketingsmedlem Christine Antorini trådte til med så kort varsel.
Punkt
9

Emne Proces for ny folketingskandidat

Ansvarlig Benn

Sag:

Vi skal have ny folketingskandidat. Følgende proces forslås: Kredsbestyrelsen afholder
møde den 7. juni, hvor de bliver enige om den endelige køreplan. Men en skitse er, at
kredsbestyrelsen ser på liste mulige emner som kandidat, og at der i oktober eller
november afholdes opstillingsmøde for hele kredsen, som så indstiller en kandidat. Denne
godkendes efterfølgende på partiforeningernes generalforsamling.
Når kredsbestyrelsen er blevet enig godkendes processen endeligt af bestyrelsen i august.
Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender følgende proces.
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Beslutning:
Bestyrelsen godkendte den foreslåede proces.
Bemærkninger

Mulige kandidater blev drøftet. Partikontoret har nogle forslag til kandidater, der ikke kommer fra vores område.
Benn kontakter tidligere borgmester Svend Erik Christiansen og vores tidligere folketingskandidat Marianne Stendell
med opfordring om at være os behjælpelige i processen.
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7 af 7

Ansvarlig Benn

Sag:

I valgudvalget er formand, kasserer og næstformand er fødte medlemmer. Derudover skal
vi have et ekstra medlem.
Valgudvalgets arbejde begynder efter sommerferien
Indstilling:

Vi skal vælge et medlem til valgudvalget.
Beslutning:

Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.
Bemærkninger:

Annett og Merete meldte sig som mulige deltagere i udvalget. Flere kan stadig melde sig
til. Benn melder tilbage med en beskrivelse af såvel arbejdsform, som omfanget af de
opgaver Valgudvalget skal varetage.
Benn ser gerne, at Valgudvalget suppleres med en observatørpost fra DSU – evt. Oliver.

Punkt
11

Emne Eventuelt

Ansvarlig Bestyrelsen

Sag:

-

Status på medlemssituation
Status på bestyrelsesseminar
Status på nyt regnskabssystem

Indstilling:
Beslutning:

Taget til efterretning.
Bemærkninger:

Medlemstallet er pt på 271.
Bestyrelsesseminaret afholdes 18. juni på Egedal.
Intet nyt vedr. regnskabssystemet.
Hanna deltager i DSU arrangementet ved folkemødet på Bornholm. Prisen herfor er 700
kr. Tilskud hertil ønskes. Dette tages på som punkt på næste bestyrelsesmøde.

