
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 24. november kl. 19.00 på Egedal, 2980 Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Knud-Erik Mikkelsen, Vineth Thipakaran 

(DSU), Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt, Vineth tilføjes på deltagerlisten fremover. 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen  

Louise Mehnke fortalte kort om byrådsgruppens 

aktiviteter. Vi fik en kort briefing om Corona 

situationen, der desværre er stigende.  

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Landet: Der er i øjeblikket ved at blive gravet 

fiberforbindelser ned i Karlebo. Der er lidt undren over 

at 2 husstande der ligger klods op af hinanden ikke 

begge kan regne med at kunne få en fiberforbindelse. 

Gadekæret i Karlebo bliver renset op. Der er gang i 

trafikforbedringer med heller for enden af Vejenbrødvej 

så bilister ikke skærer svinget. 
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Kokkedal: Det er stadig et problem at fodgængerfeltet 

ved Græstedgård er blevet fjernet. Det giver ikke 

meget mening. 

Netto i Holmegårdscentret er blevet renoveret og åbner 

i nyt design og med scan selv løsning 25/11. 

Købmanden på Drosselvænget er lukket og laves 

åbenbart om til lejligheder.  

Ullerødgård er ved at blive udgravet i forbindelse med 

nybyggeri på området. Vi kunne godt tænke os 

seniorboliger på området. 

 

Fredensborg: Ingen til stede. 

 

Humlebæk: Ingen til stede 

 

Nivå: Byggeriet over for Nivå centret er et meget stort 

og voldsomt indgreb i området.  

c) KV21  

 

Kandidatudvalget kører. 

Valgudvalget kører. 

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Formanden savner fremmøde til bestyrelsesmøderne. 

Stram op. Formanden ønsker en backup til at skrive 

nyhedsbreve næste år. 

b) Nyt fra kredsen 

 



 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Der skal findes en ny spidskandidat til 

regionsrådsformandsposten efter at Sophie Hæstorp har 

meldt sig som kandidat til Overborgmesterposten i 

København. 

Der arbejdes på et budget til folketingskandidaten og 

regionsrådskandidaten. 

c) Udvikling i medlemstal 

Samme som sidste måned. Der skal ringes til alle nye og 

udmeldt medlemmer. 

d) Kassebeholdning/regnskab 

Det ser fint ud. 

e) Årshjul /aktiviteter 

• Generalforsamling 2021 

Der er styr på alle talere og indlægsholdere. Dagsorden 

sendes ud i midten af december. 

Peter finder en dirigent, samt hører suppleanter om de 

stiller op til bestyrelsen. Vivian hører revisorer og 

suppleanter om de genopstiller. 

Vi tilføjer en beretning fra DSU på dagsordenen. Vineth 

hører om Sara vil fremlægge. 

Vi indkalder til opstillingsmøde om spidskandidat 

umiddelbart inden generaforsamlingen. 

• Julekort 

Vi sender et julekort med en lille gave ud til alle 

medlemmer i midten af december, når vi nu ikke kan 

afholde den traditionelle julefrokost. Vivian og Lasse 

finder på en gave. 

 



 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 
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Eventuelt 

Ikke noget. 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 16/12 kl.18, på 
Egedal. 


