
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 24. september kl. 19.00 I Huset, Nivåhøj 68 A, 2990 Nivå 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Christian Spure Hansen, Kirsten Brandt, 

Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Evt. nyt fra byrådsgruppen 

Budgetseminaret er flyttet. Velfærd er i højsæde. Alle i 
byrådet skal komme med forslag til budgettet. 

Cømert vil støtte SSP, for at øge trygheden. Det går 
fremad men der er plads til forbedringer. Der kommer 
et antal borgermøder om Nivå Bymidte i oktober. 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

Nivå:  

Borgermøder om bymidten, Halloween i Centeret i 
slutningen af oktober, De unge utilpassede er blevet 
mere mobile og fræser nu rundt i store leasede biler. 

 

 



 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Humlebæk:  

Der er sat gang i udviklingen af Humlebækcenteret. Der skal 
flere handlende til for at gøre centeret mere attraktivt. 

Kulturstationen har 1,5 år tilbage af deres aftale med 
kommunen. Det er planen at der skal bygges et nyt bibliotek 
med kulturhus i. 

Der har netop været rejsegilde på Skovgården (nyt 
plejecenter) og der forventes indvielse inden for et år. 

 

Kokkedal: 

Bydelsmødrene har holdt fest. 

Affaldssortering er på vej. 

LAR-projektet tiltrækker masser af besøgende der vises rundt i 
området.  

Det sidste nye er et hav af amerikanske studerende der skal 
se Kokkedals institutioner for at se hvordan de arbejder med 
pædagogik. 

 

Fredensborg: 

Slotsmarkedet gik fint, med mange besøgende. 

Der er åbnet et nyt pop op madmarked i gågaden. Det har 
været en succes fra starten. 

Der er stadig ingen afklaring for Alexandra House. 

 

Karlebo/landet: 

Ingen til stede der kunne fortælle. 

 

 

c) Opfølgning på Kongressen 

 

Vi var 4 fra partiforeningen og 2 fra Kredsen og 1 fra 

DSU til kongressen i Aalborg. 

Se formandens referat på hjemmesiden eller i 
nyhedsbrevet. 
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Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Gæster til bestyrelsesmøder vil blive bedt om at forlade 
lokalet hvis der er følsomme punkter på dagsordenen. 

 

b) Nyt fra kredsen  

Lasse indkalder snarrest til kredsbestyrelsesmøde. Der 
skal findes kandidater til regionsrådet og folketinget. 

 

c) Udvikling i medlemstal 

Vi har fået 3 nye medlemmer. 

 

d) Kassebeholdning 

Christian fremlagde et øjebliksbillede af regnskabet og 
det fornuftigt ud. Opsparing til KV2021 er påbegyndt. 

 

e) Årshjul /aktiviteter 

1. Medlemsmøde 27/10 

Vi prøver at få fat i Henrik Møller eller en fra 
Regionen. Peter booker Humlebæk dagcenter. 

 

2. Generalforsamling 19/1 

Afholdes på Humlebæk Dagcenter og der holdes 
medlemsmøde om Byrådspolitik i forlængelse. 

 

3. Medlemsmøde i Rådhuskælderen 16/11 

Møde for kandidater og frivillige i KV21 
valgkampen inviteres til informationsmøde. Der 
serveres smørrebrød til mødet. 
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4. Julefrokost 29/11 

Julefrokosten afholdes igen i år på Egedal. Lasse 

booker en hjælper og Annett ser om hun kan 
skaffe noget levende musik til festen. 

 

f) KV21 

Vi går i gang med planlægning snarest og vi nedsætter 
et valgudvalg på generalforsamlingen i januar. 
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Eventuelt 

Intet 

  

Næste møde afholdes på Egedal den 22. november 2019 kl. 19.00. 


