Socialdemokratiet i Fredensborg
Referat for bestyrelsesmøde
Tirsdag den 20. marts kl. 20.00 i Trommen, Hørsholm
Dirigent: Lasse Lynæs
Referent: Peter Vilain
Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Christian Spure Hansen, Annett Kjær
Andersen, Jan Jensen, Kirsten Brandt, Lars Sandt, Majbritt Damborg, Peter Vilain
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Godkendelse af dagsorden
Vivian
Til godkendelse
Godkendt uden kommentarer
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Godkendelse af referat

Peter

Til godkendelse
Godkendt, med kommentar om at projektet i Kokkedal
hedder LAR og ikke LARM som der står i referatet.

Politisk dagsorden
3

a) Evt. nyt fra byrådsgruppen
Louise Mehnke og Cømert Sonsuz fra byrådet deltog
på mødet.
Cømert fortalte om det stigende problem med
bandeoptræden i Nivå, Det er LTF der sammen med
HA sælger stoffer og hverver unge mennesker til
kriminelle aktiviteter. LTF ses i øjeblikket i hele Nivå,
ved begge skoler og i kvartererne samt i
villaområderne. Gruppen er omkring 50 personer og
holder til i området omkring Nivå Nu og Fælleshuset i
Islandshøjparken. SSP er ikke til den store hjælp da
de kun er 2,5 mand i hele kommunen og de laver ikke
gadearbejde, hvilket bestyrelsen synes er kritisk.

Vivian
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Louise supplerer med at en undersøgelse viser at 85%
af bandemedlemmer ikke har kontakt til deres far.
Derfor er fædre grupperne af stor betydning for at
undgå tilstrømning til LTF. Problemer med LTF der
sælger stoffer ses også i Kokkedal omkring
Holmegårdscentret og Egedalsvænge. Politiet
opfordres til at udvide deres indsats til også at
omfatte køberne af stofferne og ikke ensidigt til
sælgerne. Hvis køberne skræmmes væk forsvinder
sælgerne af sig selv.
Vivian oplyser at man stadig kan nå at deltage i
netværksgrupperne og hun opfordrer bestyrelsen til at
melde sig til de grupper man har interesse i. Vi skriver
ud til medlemmerne i et nyhedsbrev at man kan
melde sig.

Bestyrelsen

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet
Nivå og Kokkedal meget godt dækket af
byrådsmedlemmernes info.
Fredensborg: Ikke det store. Der er en ny badeanstalt
ved Esrom sø i støbeskeen. Den er allerede løbet ind i
en ballade med en arkitekt der synes den er for
stor/grim.
Humlebæk: Et knivstikkeri i Humlebæk centret mens
vi holdt møde overskyggede eventuelle andre
nyheder.
c) Sygemelding/Indkaldelse af suppleant
Dorte Beyer er sygemeldt. Lars Sandt der er 1.
suppleant er indkaldt indtil Dorte er frisk igen.

Bestyrelsen
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Til orientering

Organisatorisk dagsorden
4

a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget

Vivian

Skraldereglements opdateringen ligger i øjeblikket
stille, da ministeriet har bedt om tid til at finde et
fælles regelsæt for hele landet.
Partiforeningen sender et nyhedsbrev ud omkring
påske. Vi indsamler mulige nyheder/historier i
øjeblikket fra bestyrelsen og byrådsgruppen.
19. maj afholder bestyrelsen og byrådsgruppen
strategimøde.
Generalforsamlingsreferatet er klart og kommer op på
hjemmesiden snarrest.
b) Referat fra generalforsamling – til beslutning
Er godkendt.
c) Nyt fra kredsen / Opfølgning på
kredsgeneralforsamling

Bestyrelsen
Lasse

Vi skal have fundet en ny folketingskandidat i en fart
og have vedkommende indstillet på en ekstraordinær
generalforsamling 8. april. Peter booker lokale.
Derefter skal Kredsrepræsentantskabet tage stilling til
de indstillede kandidater.
d) Mødekalender
Mødekalender gennemgået med byrådsgruppen, det
skulle være muligt at sende et byrådsmedlem til hver
bestyrelsesmøde. Louise og Cømert sagde at de ville
deltage når de kunne.

Vivian
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e) Udvikling i medlemstal

Annett

Næsten status quo, vi har haft 2 udmeldelser og har
nu 264 medlemmer.
d) Kassebeholdning / Adgang til bankkonto

Christian

Ukendt, da vores forretningsudvalg og kasserer stadig
ikke har fået adgang til bankkontoen. Christian fik
underskrevet en fuldmagt fra samtlige
bestyrelsesmedlemmer, så vi nu kan få adgang til
kontoen.
f)

Årshjul /aktiviteter – til drøftelse

Vivian

Årshjulet opdateres med lokale begivenheder og vi
gør klar til de forskellige aktiviteter i løbet af året.
Indkøbsteamet finder ud af hvad vi mangler.
g) Nyhedsbrev – Overblik over indhold fra
byrådsgruppen, kredsen, andre emner, udsendelse
mv. Vivian og Peter redigerer nyhedsbrevet.
Vi har tidligere brugt et program til at lave
nyhedsmails. Hvem har adgang?
Til orientering
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Eventuelt
Intet.

Yderligere oplysninger: Næste møde afholdes 24. april.

Vivian

