
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat af bestyrelsesmøde 11. december 2017 

Mandag den 11. december kl. 19.00 i Medborgerhuset Egedal 

Mødeleder: Lasse Lynæs 

Referent:   Merete Brejl 

Deltagere: Lasse, Jan, Peter, Kirsten, Hans Erik, Dorte B., Dorte Lisemose og Merete. 

Afbud fra Benn, Helge, Annett, Christian og Lars 

 Godkendelse af dagsorden 

 

Med tilføjelse af punktet ”Formandssituationen”, der behandles 

som pkt. 5, blev dagsordenen godkendt.  

 

 

Lasse  

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Til godkendelse 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Lasse 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 Nyt fra Byrådet 

a) Orientering om den nye konstituering 

Lasse orienterede om den nye konstituering. Denne kan 

ses via flg. link 

https://www.fredensborg.dk/politik/udvalg-under-byraadet 

Andet  

Der oprettes seks netværksgrupper. Mødefrekvens én 

gang årligt indtil næste kommunalvalg i 1921. 

 

Til orientering 
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Orienteringen taget til efterretning 

4 Valgkampen 

Evaluering 

Ophængningen af plakater gik godt. 

Selve valgkampen med uddeling af flyers mm. gik ikke lige 

godt alle steder. 

I Fredensborg fyldte den for lidt i gadebilledet. Lisemose 

nævnte, at Fredensborg-holdet havde været for lidt sammen. 

Anderledes godt gik det i Kokkedal og Nivå. I Kokkedal 

dækkede den Holmegårdscentret, Føtex og Genbrugspladsen. 

Stor ros til Kvinde-dagen i Nivå. 

Stationerne Humlebæk, Nivå og Kokkedal blev besøgt med 

uddeling af flyers og muffins. 

Generelt gav flere udtryk for, at vi var kommet for sent i gang 

med valgkampen. 

Hans Erik nævnte, at han havde tilbudt sin hjælp i 

valgkampen, men aldrig var blevet kontaktet herom. 

En fælles folder med billeder af samtlige kandidater bør 

overvejes til næste kommunalvalg. 

Det kunne også være en ide at afholde et årligt møde med KV 

2021 på dagsordenen. 

Det overvejes, hvordan vi til KV 2021 kan afvikle valgkampen 

bedre i Fredensborg By. 

Lasse 

 

 

  

Organisatorisk dagsorden 

 

Formandssituation 

Begrundet i travlhed med valgkampen har Benn aflyst de 

seneste to bestyrelsesmøder, ligesom han nu har meldt afbud 

til dette og kommende bestyrelsesmøder. Han genopstiller 

ikke som formand, men aflægger beretning på 

generalforsamlingen. Af hensyn til sin underskrifts 

berettigelse, agter han ”på papiret” at fortsatte som formand 

indtil generalforsamlingen med. 
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Bestyrelsen besluttede, at Lasse skal tage over som formand 

indtil generalforsamlingen og, at han hurtigst muligt skal være 

underskrifts berettiget. 

   

6 Generalforsamlingen søndag den 28. januar 2018 

(bemærk, at datoen er rettet fra 29. til 28. januar)                         

a) Valg 

     Valg af formand for 2 år 

     Benn genopstiller ikke. 

     Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lasse. 

Valg af kasserer for 1 år  

Jacob ønsker at fratræde posten som kasserer. 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Christian, der har givet 

tilsagn om at overtage posten. 

Evt. valg af næstformand 

Såfremt Lasse vælges som formand indstiller 

bestyrelsen valg af Vivian Johnsen som ny 

næstformand. Lasse kontakter Vivian herom.  

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

På valg er Merete Brejl, Jan Jensen og Dorte Beyer 

Nielsen. 

Alle er villige til genvalg. 

Evt. valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 

Såfremt Christian vælges som kasserer, skal der vælges 

1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 

Valg af op til 5 suppleanter for 1 år. 

Alle er villige til genvalg.  

b) Gennemgang af dagsordenen 

Dagsordenen blev gennemgået. 

Benn aflægger beretning om, hvad der er sket i tiden 

efter sidste generalforsamling – herunder også 

årshjulet. 

Charlotte orienterer om den landspolitiske situation. 

Valgudvalg nedsættes. 

Lasse 
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Og under indkomne forslag behandles forslag fra 

bestyrelsen om, at pensionister i deres hverv som 

tilforordnede fritages for betaling af partiskat.  

Lasse udsender indkaldelsen til generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes fra kl. 14 – 16 på 

Græstedgård, der efter mødet er blevet reserveret. 

(Humlebæk Dagcenter var optaget) 

Ifølge vedtægterne gælder der flg. i forbindelse med 

indkaldelsen til generalforsamling:  

”          Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til                                       

alle medlemmer.  Det skal ske senest 10 dage før 

generalforsamlingen.” 

             
Jan bestiller smørrebrød. 

 

c) Andet 

Lasse har deltaget i et kredsbestyrelsesmøde, - indkaldt 

af Annett. Bestyrelsen undrede sig over dette, idet ingen 

andre – udover Annett, Christian og Lasse - fra 

Fredensborg, som er medlemmer af kredsbestyrelsen. 

har været indkaldt til mødet. 

Bestyrelsens holdning var, at de evt. vedtagelser, der 

måtte være truffet på dette møde derfor ikke kan være 

gældende.  

 

6 Eventuelt 

Hjemmesiden 

Peter orienterede om hjemmesiden, der nu ændres fra 

valg-mode til daglig opsætning. 

Hjemmesiden har 170 – 200 besøgende pr. dag. 

Medlemmer uden e-mail adresser  

Opgørelse over antallet af medlemmer uden e-mail 

adresser bedes opgjort – fordelt på de enkelte bysamfund. 

Alt efter antallet anmodes Annett om at kontakte 

pågældende telefonisk. Dette i håbet om at få flest mulige 

e-mail adresser påført medlemsfortegnelsen.  

Næste bestyrelsesmøde 
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Lasse indkalder til endnu et bestyrelsesmøde i januar. 

  

 

Yderligere oplysninger: 


