
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 på Egedal, 2980 Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Jan Jensen, Kirsten Brandt, Majbritt 

Damborg, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
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Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Evt. nyt fra byrådsgruppen  

Per Frost Henriksen og Louise Mehnke deltog.  

Budgetforliget er i hus. Alle på nær et byrådsmedlem er 
med i forliget. Der er lidt flere penge til de fleste 
områder. Kommunen er fortsat gældfri i 2024, der er 
penge i kassen. 

Der er fokus på Sundhedshus i Fredensborg, ny skole i 

Nivå og en svømmehal. 

Der er flyttet rundt på 5 millioner kroner, hvilket er 
lavt. 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

Fredensborg: 
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Der er 5 foreninger der arbejder å at redde butikkerne i 
Fredensborg. Den ene kar reddet boghandlen fra at 
lukke. Det nye madmarked kører fortsat fint, med 
mange besøgende. 

 

Humlebæk: 

Der er lidt problemer med hashsalg. 

Kulturstationen har fået forlænget deres aftale i 2 år. 

 

Karlebo/Landet: 

Der er lavet nye chikaner i Avderød og Karlebo for at 
bringe hastigheden ned. 

Karlebo Kro er i gang med et generationsskifte. Søren 
har solgt en del til en ny mand der fremadrettet skal 
overtage. 

Der er blevet byggemodnet på de gamle tennisbaner og 
grundene er sat til salg. 

 

Nivå: Føllesværket i Nivå arrangerer Halloween den 
29/11 og julefest i december. 

Der er forholds roligt i Nivå i øjeblikket. 

Der er ansat en ny lokalbetjent. Navnet er dog ikke 
offentliggjort. 

 

Kokkedal: 

Erik Grip gav koincert for 120 personer i Byens Hus.  

Ældresagen arrangerer koncert med Sussi og Leo den 
3/11. Den er dog allerede udsolgt. 

30/11 er der en indvigelsesfest for brugere af Byens 
Hus. 

Der er generelt ro i Kokkedal. 

Der er udbrudt madkrig omkring McDonalds, hvor 2 
madvogne kaprer kunderne fra McDonalds på 
Cirkelhusets P-plads. 
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Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Lasse er kommet i AOF’s bestyrelse. 

Medlemsmødet 16/11 er processen på plads. Der skal 
laves en klar process for opstilling og en dagsorden for 

mødet. 

 

b) Nyt fra kredsen 

Lasse indkalder Vivian og Peter Moesgaard til et 
koordineringsmøde, angående opstilling af kandidater. 
Lasse, Vivian og Peter finder en dato for næste 

kredsbestyrelsesmøde. 

Vivian aftersøger kandidater til region og folketing i 
næste nyhedsbrev. 

c) Udvikling i medlemstal og alderssammensætning 

3 nye medlemmer og 1 udmeldt. 

 

d) Kassebeholdning 

Ukendt. 

 

e) Årshjul /aktiviteter – til drøftelse 

 

1. Medlemsmøde 27/10. Hvem gør hvad. 

Mødet afholdes på Græstedgaard. Fra 10-14. 

Vi byder på kaffe og kringle til mødet. Vi møder 
ind kl. 9 og brygger kaffe og stiller borde op. 

Lasse, Vivian, Per, Louise, Knud Erik og Peter 
møder op. 

 

2. Medlemsmøde 16/11. Hvem gør hvad? 

 

Mødet afholdes i Rådhuskælderen fra 10-14. 
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Tilmelding til Lasse. Lasse bestiller smørrebrød 
efter antallet af tilmeldte. 

 

3. Julefrokost 29/11. Hvem gør hvad? 

Festen afholdes i Byens Hus fra 18-?. 

Vivian bestiller mad. 

Lasse booker en hjælper i køkkenet. 

Annett booker musikanter. 

Vi mødes kl. 16 og stiller/pynter op. 

Vivian snakker med Thomas om alarmen. 

Vivian, Christian og Peter står for indkøb. 

Vivian klarer invitationen.  

Vi får det sidste på plads efter næste 
bestyrelsesmøde. 

 

 

Til orientering 
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Eventuelt 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde afholdes 19/11-2019 

kl. 19 på Egedal. 


