Socialdemokratiet i Fredensborg
Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. september kl. 19.30 i Medborgerhuset Egedal
Referent: Merete Brejl
Deltagere: Benn, Peter, Dorte L., Dorte B., Annett, Hans Erik, Jan, Lars, Christian,
Kirsten og Merete (referent)
Fra Byrådsgruppen deltog Per.
Afbud fra Lasse og Helge
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Godkendelse af dagsorden
Benn
Til godkendelse
Benn bad om at få tilføjet flg. punkt:
Indkøb af valgmateriale. Punktet behandles som pkt. 4 e)
Dagsordenen herefter godkendt.
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Godkendelse af referat

Benn

Til godkendelse
Referatet godkendt uden bemærkninger.

Politisk dagsorden
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a) Budgetforhandlinger

Benn

7 ud af 8 partier er med i budgetforliget, der rækker 12 år
frem. De 85 mill. til Svømmehallen er der stadig – men
udskudt. Over perioden er der afsat 130 mill. til handicapog det socialt psykiske område. Hele Nivå området får et
løft – lige fra Havn til Center. Ligesom der kommer en ny
stor skole i ca. i år 2020 – måske før. Til Fredensborg By
er der afsat 25 – 27 millioner. Stor ros til Thomas for
indgåelse af forliget.

Bestyrelsen

Pressemeddelelse udsendes.
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Selv om budgettet til vedligeholdelse af veje og stier er
stort, er der stadig et efterslæb. Mere info til borgerne er
tiltrængt. Per tager sig af dette.
b) hvad rører sig i lokalsamfundet
Nivå
Skuffelse over, at svømmehallen er udskudt.
Borgermøde om Nivå Centrets fremtid viste et kæmpe
engagement i sagen.
Arrangement i Lergravene tiltrak ca. 500 borgere.
Fredensborg
Der bygges og bygges …
Det velbesøgte loppemarked blev rost til skyerne.
Humlebæk
De nye ejere af Centeret er gået i gang med en større
renovering. Derudover trænger bænkene også til at blive
malet.
Borgerne
glæder
sig
til
det
nye
bibliotek.
Det nye Dagcenter er foreløbig kun på skitseplan. Der er
endnu ikke taget stilling til hverken beliggenhed eller,
hvordan det skal se ud.
Kokkedal
Klimaprojektet er indviet.
Der skal ses på sikkerheden omkring legefaciliteterne fra
Bølgebakken, der ender lige ud til Holmegårdsvej.
Der har været rejsegilde på den nye tilbygning til
Medborgerhuset Egedal.
Til orientering
Orienteringen taget til efterretning.
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Valgkampen
a) Kandidatmøde den 16. september
Bestyrelsen er også inviteret.
Mødet afholdes fra kl. 11 – 13 på Rådhuset.
Vigtigt at flest mulige kandidater og bestyrelse deltager i
mødet.

Benn
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b) Der skal nedsættes hold til opsætning af plakater For at
gøre det effektivt, skal der helst være i alt 30 – 40 hold.
Thomas stiller selv med to hold. Plakaterne sættes op
den 28. oktober.
c)

Der skal udarbejdes oversigt over plakatdistrikter.

d) Resultatfolderen skal husstands omdeles i weekenden 7.
– 8. oktober. Kandidaterne har brug for medlemmers
hjælp til uddeling i deres distrikter.
Med henvisning til disse vigtige logistikopgaver (pkt. 4 b,
c og d) beder Thomas om, at bestyrelsen bruger tid til at
løse opgaverne. Meget gerne så hurtigt, at der allerede
på kandidatmødet den 16. september kan gives en
tilbagemelding.
Pkt. b – d blev behandlet under et.
Kandidat- og resultatfoldere skal uddeles den 7. – 8.
oktober - Hver kandidat få sit område. Ønsker man
derudover at uddele i andre kandidaters områder, skal
disse orienteres herom. Der må kun ringes på i egne
distrikter.
Der nedsættes hold til opsætning af plakater. Dette sker
i de enkelte valgkampgrupper, der er nedsat i hhv
Kokkedal, Nivå, Humlebæk, Fredensborg og
Landdistrikterne. Der skal rundringes til samtlige
medlemmer.
e) Indkøb af valgmateriale
Jacob og Peter står for indkøb af valgmateriale
Benn står for distribution af plakater. Christian hjælper
til med arbejdet.
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Organisatorisk dagsorden
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a) Støtte op om valgkampsgrupperne i bysamfund
Valgkampgrupperne hjælper med ophængning af
plakater. Meget gerne med hjælp fra medlemmerne.
b) Status på julefrokost
Julefrokosten afholdes som aftalt torsdag den 30.
november i Tingstedet.
Tovholder: Lasse.
Grundet deltagelse i et andet møde, deltager Helge
ikke i selve julefrokosten, men kommer senere. Plan
for sidste års julefrokost videregives til Lasse.

Til orientering
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Eventuelt
Peter orienterede om hjemmesiden, der nu er helt på
plads. Stor ros og megen tak til Peter for det flotte
arbejde.
På nuværende tidspunkt har hjemmesiden allerede haft 40
– 45 besøg.
http://www.s-fredensborg.dk

Yderligere oplysninger:

Benn
Udvalget

