Socialdemokratiet i Fredensborg
Referat fra bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 på Egedal, 2980 Kokkedal
Dirigent: Lasse Lynæs
Referent: Vivian Johnsen
Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Christian Spure Hansen, Annett Kjær
Andersen, Dorte Beyer, Dorte Lisemose, Jan Jensen, Kirsten Brandt, Lars Sandt,
Majbritt Damborg
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Godkendelse af dagsorden
Vivian
Godkendt
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Godkendelse af referat

Vivian

Godkendt

Politisk dagsorden
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Evt. nyt fra byrådsgruppen
Der var gruppemøde i søndags (d. 17.feb)
Lasse deltog i gruppemødet.
8 medlemmer af Byrådet vil modtage Ridderkorset,
for lang tjeneste i byrådet- valgt til 5. valgperiode,
heraf 4 socialdemokrater: Thomas, Per, Hans og
Pia, og de skal modtage det hos dronningen.
Drøftet blev også at kommunen skal have ansat nye
medarbejdere som kan tage fat i 18+ årige som

Vivian

Socialdemokratiet i Fredensborg
Referat fra bestyrelsesmøde
skal i uddannelse og job - til gadeindsats /
individuel indsats. Der er afsat 2 mio. kr.
Hvad rører sig i lokalsamfundet
Kokkedal: - Episode forleden med afbrænding af
biler …
- Så har der været indvielse i januar af ”Skålen og
Perlen” og der er ”Tusmørkevandring”/
lanternevandring på torsdag d. 21. februar rundt i
Kokkedal (hvor man bl.a. også kommer forbi
”Skålen og Perlen”).
Red barnet og Kokkedal på vej er gået
sammen om nyt initiativ omkring familienetværk
Vi drøftede at Kokkedal på vej er et
midlertidigt projekt. Projektet kan måske gøre noget
for at være tilstrækkeligt synligt for få midler bl.a.
til at kunne at forsætte.
Proces vedr. Kokkedal skole er så småt i gang.
Derefter bliver der tale om en kæmpe proces i Nivå
– det bliver et stor projekt.
Proces vedr. Bycenter i Kokkedal ved NGG er
ligeledes i fuld gang. Det forløber planmæssigt. Og
der er nedsat en fælles følgegruppe med politikere
fra Hørsholm og Fredensborg kommuner.
Nivå: Lokalplan vedr. centeret mv. er i proces –
lokalplanen skal først vedtages, før man kan komme
i gang med noget mere konkret i centeret.
Humlebæk: Kulturstation med koncert på fredag,
med Andreas Langvad kl. 19.00, Det koster 50 kr.
Rundkørsel er blevet god i Humlebæk
Sarah (DSU) er blevet kontaktet af Mette
Frederiksens kampagneleder – vedr. en
miljøkampagne som Sarah skal deltage i , og hun
skal være EU koordinator for DSU og skal i den
forbindelse på en tur til Bruxelles.
Fredensborg: Den gamle brugsen er revet ned og
her bliver bygget lejligheder

Bestyrelsen
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Til orientering

Organisatorisk dagsorden
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a) Konstituering – formalisering vedr. beslutninger
efter generalforsamlingen / til beslutning

Vivian

Konstituering af bestyrelsen/ formalisering af
generalforsamlingens beslutninger:

Vivian

Ved generalforsamlingen blev næstformand genvalgt
for 2 år; Lasse Lynæs.

Lasse

Valgt kasserer for 2 år; Christian Spure Hansen

Vivian

Valgte bestyrelsesmedlemmer for 2 år; Annett KjærAndersen, Dorthe Lisemose og Kirsten Brandt.
Valgte suppleanter for 1 år; Lars Sandt og Majbritt
Damborg Jensen.

Bestyrelsen

Annett
Christian
Vivian
Vivian

Valgte revisorer for 1 år; Jacob Jepsen og Lisbeth
Jansen.
Valgte revisorsuppleanter for 1 år; Benn Vestergaard og
Eva Gjerløv.
Tilbage efter generalforsamlingen er kun for bestyrelsen
selv at vælge sin medlemsansvarlige; her valgte
bestyrelsen enstemmigt; Annett Kjær-Andersen.
b) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget
Ingen meddelelser.
c) Referat fra generalforsamling – til beslutning
Referatet er skrevet og er nu sendt til
gennemlæsning. Det sendes snarest videre til Per til

Vivian
Vivian
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gennemlæsning og underskrift. Såvel dirigent og
referent fra generalforsamlingen skal underskrive.
d) Nyt fra kredsen / Overblik vedr. kommende møde
med kredsen?
Kredsmøde aflyst i dag. Nyt møde skal aftales
snarest – Lasse vender tilbage om mødetidspunkt.
Vedr. Valget:
Der har været møde i dag d. 19. februar med
Helsingørkredsen om samarbejde til
folketingsvalget, vedr. opsætning af plakater og der
skal bl.a. laves såvel en artikel og optages en video
af en politisk drøftelse mellem de 2 kandidater (Per
Frost Henriksen og Helsingørkredsens Henrik
Møller), som skal lægges på sociale medier.
Der vil også efterspørges samarbejde med øvrige
kandidater i Nordsjællands Storkreds - der bliver
skrevet ud til alle kandidater om de vil være med.
Vi mangler stadig en koordinator i Humlebæk. Både
Carsten Nielsen og Annett vil gerne hjælpe. Men vi
skal have en som er ansvarlig for at stå klar fx i
weekenderne med materiale og kan koordinere
plakatopsætningen mv. Hvis ikke vi kan finde en
fra Humlebæk, kan Lasse evt. tage ansvaret for
Humlebæk
Fordeling og opbevaring af plakater: Hvert
bysamfund skal have 350 plakater stående klar og
der skal være sat mærkater bagpå (med
navn/oplysninger) Annett kan god have plakaterne
til fordeling i Humlebæk stående hos hende.
I Kokkedal kan Lars formentlig have dem stående i
garagen, da Vivian ikke har plads. Lasse og Vivian
aftalte at flytte plakater på søndag til Kokkedal
/Humlebæk. Vi kommer forbi med plakaterne i Lars
garage (tidligt efter kl. 10 og vi ringer inden)
Vi vil prøve at sætte (nogen af mærkaterne) på
søndag: Carsten har varslet at dette er rigtig bøvlet,
men vi satser på at gøre dette i god tid inden
valget, og alle koordinatorer kan gøre dette når
plakaterne hentes til hvert bysamfund.
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Peter / Christian – kan hente dem som skal til Nivå.
Vil I koordinere hvem som henter og hvem som kan
have dem stående.
NB !! Udestående fra denne drøftelse ?? (Kan
referenten ikke huske i hvert fald):
Hvad blev vi enige om i Fredensborg? ”Har du - Jan
/ eller Per selv plads til 350 plakater til
Fredensborg? ” Samt vi skal lige have klarhed over
hvor resten skal stå til landdistrikt og backupplakater. (Dette drøfter Lasse og Vivian på søndag)
Valgplanlægning og budget:
Vivian, Annett og Liselotte har lavet en 21 dages
plan – som beskriver de aktiviteter som skal
igangsættes når valget udskrives, der skal snarest
muligt og sendes brev ud til medlemmer om dette.
Lasse har fået undersøgt priser på Roser, fra
Grønthandleren i Nivå – 5 kr. stykket
Peter har fået priser på muffins fra bageren 7 kr. for
en lille, Føtex kan gøre det for 8 kr. for en normal
størrelse muffins. Croissanter siger bageren ikke er
god dagen efter – så det duer ikke til
morgenuddeling (hvor vi fx skal have det klar og
pakke det i små poser om aftenen inden)
Lasse og Vivian har aftalt at lave et udkast til et
valgbudget på søndag, så vi har et billede af hvor
mange roser, muffins mv. som skal bestilles – og
skal der fx købes flere kandidatfoldere m.v?
Per har fortsat midler til rådighed fra kr. 13.000 fra
partikassen.
En yderligere ide til valg-merchandises er at få lavet
små æsker med pastiller med billede /navn mv. til
uddeling ved valget, samt en Læbepomade: ”Per
Frost - på alles læber”
Christian har 2000 små poser som er købt bl.a. til
muffins, til morgenuddeling på stationerne.
EU-valget: Mette Poulsen– EU kandidat fra
Nordsjælland (bor i Nærum) – vil evt. gerne deltage
på medlemsmøde d. 31.marts, hvis hun kan eller på
et andet møde senere, for at møde vores
medlemmer. Vivian inviterer hende til
medlemsmødet.
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e) Mødekalender
Vivian har sendt byrådsgruppens A-kalender rundt
til bestyrelsen til information. Sig til hvis der er
noget som vi skal give besked om til Louise – som
skal med på kalenderen.
16. marts: valgkampagne Kick off:
Vi har aftalt at vi skal være på gaden (Bycentre) fra
kl. 11.00 – 13.30
Vi skal have skrevet ud om dette og hertil skal vi
bruge den renskrevne liste over frivillige på dagen –
Lasse sørger for at renskrev til på søndag og have
med til møde med Vivian.
Vi skal inden 16. marts have købt diverse
merchandises, roser mv. klar …
Vi kan opbevare en frivilligliste på s-dialog – lad os
bruge denne på sigt. Også af hensyn til GDPR
reglerne.
Medlemsmøde
31. marts 10.00-14.00 brunch
kl. 8.00 kommer Lasse, Vivian, Kirsten, Jan og gør
klar
Indkøb – Christian og evt. Dorte køber ind (Vi
spørger Dorte om hun vil være med og styre
køkkenet igen?)
Vivian fremsender brunchindkøbslisten fra 1. maj –
den kan bruges til indkøb.
Vi skal skrive ud og invitere medlemmerne til kl.
10.00
Vi vil fortsat gerne drøfte Sundhedsområde/og evt.
reformtanker – Sophie Hæstorp Andersen vil
formentlig gerne stille op til vores møde. Lasse
kontakter/inviterer hende til kl. 10.00
Vil skal have tjekket om vi har fået booket Byens
hus - Peter Vilain?
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Der skal skrives ud i Nyhedsbrevet – om begge
arrangementet (Kick off og medlemsmøde)
Fejring af 100 års fødselsdag for
partiforeningen
100 år jubilæum – skal være mere fest end brunch:
kl. 12.00 – 15 .00 i Byens hus – med mad, øl, is,
balloner og rundbold på plænen
Vi vil gerne have en Pølsevogn ud med forskellige
typer kød og vegetarmulighed. Vi køber alm. Øl. Vi
undersøger også prisen på en Softicemaskine med
vafler og bægre.
Evt. musik? Hvis nogen kender et Band som har
lyst at spille lidt for os på dagen – så sig til (gerne
gratis – ellers billigt)

f)

Udvikling i medlemstal og alderssammensætning
Medlemstal pt. er 253 stk.
Dog evt. 7 udmeldelser 1. marts, hvis de ikke
betaler for medlemskab inden.
Annett vil gerne ringe vores medlemmer, når der er
tale om ”gamle” medlemmer som udmelder sig for
at få en tilbagemelding.

g) Kassebeholdning
Kassebeholdning som budgetlagt.
h) Årshjul /aktiviteter – til drøftelse
Er drøftet ovenfor – ikke andet pt.
i)

Nyhedsbrev – Overblik over indhold fra
byrådsgruppen, kredsen, andre emner, udsendelse
mv.
Nyhedsbrev vil blive udarbejdet i de kommende
dage – bl.a. kommer her info om medlemsmøde og
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kickoff til valgkampagnen.

j)

Pavilloner
Det haster at vi får dette på skinner – Men må
udsættes til næste møde, da vi savner Peter som
ved hvor langt vi er med dette.

k) Delegerede til Regionsrepræsentantskabsmøde
Bestyrelsen har 3 delegerede pladser og Lasse har
en plads som delegeret fra Kredsen (Kredsen har
også 3 pladser til mødet)
Vivian og Lasse deltager. Der er således stadig 2
åbne pladser til delegerede som kan anvendes hvis
andre i bestyrelsen vil med eller evt. hvis der
kommer en henvendelse fra medlemmer som har
lyst at deltage?
Vi skal melde tilbage om vores deltagelse inden d.
23. april
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Eventuelt
Til valgene – folketingsvalg og EU valg skal laves liste over
hvem som deltager som valgtilforordnede /valgstyrer.
Annett laver lister/fordeling – som hun vender med Vivian
og derefter ringes der rundt for at sikre at alle på listen
faktisk ønsker at deltage i valget.

Yderligere oplysninger:

