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Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00 

i Rådhuskælderen, Fredensborg Rådhus 

Dagsorden:   

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Per Frost Henriksen 

 

Per blev valgt uden modkandidater. 

 

2. Godkendelse af dagsorden    

 

Dagsorden godkendt uden ændringer. 

 

3. Valg af referent. Bestyrelsen indstiller Peter Vilain 

 

Peter valgt uden modkandidater. 

 

 

4. Valg af 2 stemmetællere 

 

Ergin Øzer og Mette Hoff blev valgt. 

 

 

5. Budget 

 

a. Fremlæggelse af Kommunens budget 2022-25 ved Thomas Lykke Pedersen 

 

Byrådet har budgetseminar på fredag og lørdag, derefter forhandlinger med 

partierne. Vi går stadig efter at være gældfrie i 2023. Budgetforliget for 2021 har 

opbakning fra alle partier i byrådet. Vi håber også på fuld opbakning for 2022-2025 

budgettet. 

 

Der er et aktuelt behov for at bygge 2 nye daginstitutioner i kommunen grundet 

stigende børnetal. 

 

 

b. Debat af budgettet 

 

Der blev opfordret til at der tages et forbehold i budgetforhandlingen, for at den ny 

sundhedsreform overdrager flere opgaver til kommunerne, således at flere opgaver 
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ikke skal udføres for samme beløbsramme.  Det var der opbakning til i 

byrådsgruppen. 

 

 

 

 

 

6. Valgprogram 2021 

 

c. Præsentation af valgprogrammet 

 

Per forklarede at Borgmesterens forord kommer til at gå igen i alle materialer. 

 

Valgprogrammet er udsendt på forhånd og gennemgåes derfor ikke i sin helhed.  
   

 

d. Drøftelse og redigering af valgprogrammet 

 

Per gennemgik de ændringer der er indsendt af medlemmerne i løbet af ugen. 

   Der er modtaget input fra følgende 6 medlemmer: Jan Pold, Steffen Bjerre, 

  Peter Thornvig, Mette Hoff, Poul Juul og Finn Kamper-Jørgensen. Langt de fleste  

  af ændringsforslagene er medtaget i det endelige valgprogram. 

 

e. Vedtagelse af valgprogrammet 

 

Valgprogrammet blev vedtaget. Valgudvalget redigerer og ændrer til det endelige 

resultat, der udgives.   

 

 

7. Kickoff af frivillige aktiviteter i valgkampen 
 

f. Hvad vil/kan du hjælpe med i valgkampen 

 

Giv besked til Vivian hvis du kan køre, omdele, osv. 

 

Der kommer en 3 ugers plan ud til alle så man kan se hvad der sker hvor i de sidste 

uger. 

 

 


