
Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskab – den 20. marts 2018. 
 

1. Valg af dirigent: 
Svend Erik Christiansen blev valgt til dirigent. 

 
2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt 
 

3. Valg af referent: 
Annett Kjær-Andersen blev valgt til referent 
 

4. Valg af stemmetællere 
Lisbeth Jansen og Vivian Johnsen – stemmetællere 

 
5. Beretninger: 

Konstitueret formand Peter Moesgaard aflagde en kort beretning, hvor han fortalte om det 
gode samarbejde mellem Hørholm og Fredensborg partiforeninger, der var og har været 
under KV17, regionsvalget 2017 og 1. maj mødet, som han gerne ser fortsættes gerne ser 
fortsættes i fremtiden. 

 
Svend Erik Christiansen takkede derefter Peter Moesgaard for sit formandskab efter, at 
daværende formand Benn Vestergaard trak sig fra posten i november 2017. 

 
6. Regnskab 

Udsat til de ekstraordinære generalforsamlinger i kredsen, der vil finde sted inden for en 
måned. 
 

7. Valg til kredsbestyrelsen 
Følgende blev valgt til kredsbestyrelsen: 
Formand Lasse Lynæs 
Næstformand Peter Moesgaard 
Kasserer Annett Kjær-Andersen 
Sekretær Peter Vilain 
Best. Medlemmer: Kirsten Brandt 

Christian Spure Hansen  
Lars Sandt 
Majbritt Damborg Jensen 
Knud-Erik Mikkelsen 
Vivian Johnsen 
Liselotte Kjærulf 
Svend Erik Christiansen 
Niels Lundshøj 
 
 
 



8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Følgende blev valgt: 
Revisor: Lisbeth Jansen  
Revisorsuppleant: Marcus Guldager 

 
Kredsbestyrelsen beslutter på førstkommende møde, hvem der er suppleanter og menige 
bestyrelsesmedlemmer samt hvem der sidder for henholdsvis 1 og 2 år. 
 
Forud for valg til formand, næstformand og kasserer var der en kort præsentation af de 
valgte: 
 
Lasse Lynæs, 47 år, pædagog og ansat i Fredensborg kommune er tillidsrepræsentant på 
sin arbejdsplads. Lasse pointerede, at det er vigtigt at finde den rigtige folketingskandidat, 
lige meget om det er fra Fredensborg eller Hørsholm partiforeninger, og han vil lave en 
kæmpe indsats for at finde denne kandidat. Han udtrykte ligeledes ønske om at ryste 
Hørsholm og Fredensborg partiforeninger sammen ved at lave flere og flere aktiviteter 
sammen i fremtiden. 
 
Peter Moesgaard: 26 år i fagbevægelsen og fagkonsulent i HK Hovedstaden, formand for 
partiforeningen i Hørsholm i 4 år og næstformand de seneste 2 år i kredsbestyrelsen samt 
konstitueret formand de sidste 2 måneder ønsker ligeledes at ryste de to partiforeninger 
sammen og mener vi skal finde idéer til at få nye ”kammerater”. 
  
Annett Kjær-Andersen, 52 år, lærer i samfundsfag/historie og fransk/engelsk og kasserer 
for personaleforeningen. Hun har mange års erfaring fra bestyrelsesarbejdet i Fredensborg 
partiforening, hvor hun er medlemsansvarlig og tidligere var uddannelsessekretær. Mener 
ligesom de to andre kandidater, at samarbejdet mellem vores partiforeninger skal styrkes 
og videreføres. 

 
9. Aktiviteter: 

Der er foreløbig planlagt to aktiviteter: 
1. maj 2018 
Grundlovsmøde 5. juni 2018 
 
Peter Moesgaard foreslog, alle kan tage en ven med til aktiviteter og/eller at vi laver 
aktiviteter for at skaffe penge til valg.  Han efterlyste frivillige der vil lave en aktivitet ud 
over de allerede planlagte.  

  



10. Valg af ny folketingskandidat –  
Charlotte Holtermann har desværre trukket sit kandidatur som folketingskandidat, da hun 
oplever et øget arbejdspres efter valget til såvel Kommunalbestyrelsen i Ballerup og Region 
Hovedstaden, hvor hun bl.a. har fået en udvalgsformandspost i kommunalbestyrelsen. 

 
Der kommer et nyt Folketingsvalg inden for overskuelig tid, så vi skal hurtigst muligt have 
valgt en ny kandidat.  To kandidater meldte deres kandidatur til posten (læs baggrund og 
navne nedenfor), og følgende procedure blev besluttet: 
 

 Der sendes brev ud til alle medlemmer i denne uge, hvor der gives mulighed for at 
melde sit eventuelle kandidatur til FV-19. Der gives en betænkningstid på max. en uge. 
 

 Ekstraordinære generalforsamlinger i de to partiforeninger, hvor de to kandidater 
Niels Lundshøj og Marcus Guldager samt eventuelle nye kandidater præsenterer sig 
for medlemmerne. 
 

 Derefter afstemning ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
 

 
Ekstraordinært repræsentantskab, Lokale ekstraordinære generalforsamlinger i de to 
partiforeninger, hvorefter de kandidater der er valgt i partiforeningerne kan præsentere sig 
på en ekstraordinær generalforsamling og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

 
Niels og Marcus – eventuelle folketingskandidater, som skal komme til de to 
partiforeningers generalforsamling og præsentere sig, hvorefter hvis der er stemmelighed, 
kredsbestyrelsen beslutter hvem af de potentielle kandidater der stilles op.  

 
De to folketingskandidater der har meldt deres kandidatur præsenterede sig kort: 

 
Marcus: 
Formand for DSU Øresundskysten, Kommunalbestyrelsen i Hørsholm kommune, 19 år, EG, 
læse økonomi efter gymnasiet, aktiv i 4 år i politik hvoraf 1 år i USA og fortælle om hvorfor 
den danske model er så eftertragtet og derefter 3 i DSU herhjemme. 

 
Niels Lundshøj 
Kommunalbestyrelsen Hørsholm på 5. år. Valgt hele listen ind i Kommunalbestyrelsen (3 
medlemmer), Formand for Børne- og Skoleudvalget, økonomiudvalget, far til 2 børn og bor 
sammen med kæreste der har 1 barn. 

 
Vedtægterne vedlægges referatet for gennemlæsning. 

  



11. Forslag til tiltag i Fredensborg Kredsen. 
 
Fælles medlemsblad i kredsregi – drøftelsen overgår til den nyvalgte bestyrelse. 
Fælles bankoaften – drøftelsen overgår til den nyvalgte bestyrelse  

 
12. Eventuelt. 

Vivian Johnsen nyvalgt formand i Fredensborg partiforening præsenterede sig kort: 
Vivian underviser til daglig på Københavns Professionshøjskole og har erfaring med 
økonomi og formidling fra tidligere job som embedsmand i Fredensborg kommune, Vivian 
stillede op til KV17 i Fredensborg, men blev ikke valgt. Hun er mor til to teenagere og bor i 
Kokkedal. 

 
 
Referent: Annett Kjær-Andersen 
 


