Socialdemokratiet i Fredensborg
Referat af generalforsamling søndag den 13. marts 2022 kl. 10.00
i Den Gamle Bio, Fredensborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, Bestyrelsen indstiller Per Frost Henriksen.
Per Frost Henriksen blev valgt uden modkandidater. Per konstaterede at
generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Valg af referent, Bestyrelsen indstiller Peter Vilain.
Peter Vilain blev valgt uden modkandidater.
3. Valg af 3 stemmetællere
Erik Vegeberg, Boje Povlsen og Carsten Nielsen blev valgt.
4. Beretninger
a) Formandens beretning ved Vivian Johnsen.
Vivian takkede for fremmødet.
Kære socialdemokrater – kære venner
Jeg vil gerne starte med at takke for jeres fremmøde.
2021 var dels det 2. år med Corona-pandemien og så var det et travlt år for partiforeningen særligt
på grund af kommunalvalget.
2021 startede for partiforeningen med en virtuel generalforsamling, som blev gennemført bedst
muligt og under hensyntagen til demokrati og medlemsinddragelse, og før vi kunne være klar til
kommunalvalget i 2021 skulle der ligeledes afholdes opstillingsmøde i foråret 2021. På lidt
usædvanlig vis blev dette også afholdt som et virtuelt møde i april, men det fungerede faktisk
ganske fint – og rigtig mange af jer deltog til generalforsamling og endnu flere til opstillingsmødet
trods den usædvanlige afholdelsesform. Tak for jeres fleksible indstilling – så vi kunne få det hele
til at lykkes!
I modsætningen til 2020 var det heldigvis i 2021 muligt at afholde 1. maj fejring, da der fra
regeringens og folketingets side blev åbnet op for lidt større forsamlinger (især udendørs blev det
muligt at være mange). Og selvom det ikke helt foregik som det plejer, så var der dog både
morgenbrød og taler, og så naturligvis håndsprit som efterhånden er blevet en tro følgesvend til alle
arrangementer hvor mennesker samles. Det foregik udendørs og vi var heldigvis beriget med et fint
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forårsvejr, så det blev en rigtig hyggelig 1. maj på terrassen og i det grønne foran Byens Hus i
Kokkedal.
Og igen i juni til grundlovsdag mødtes vi ved Byens Hus – igen havde partiforeningen en hyggelig
dag sammen, denne gang med grillpølser og øl
– og endnu en gang var vi heldige med dejligt
opholdsvejr – og masser af sol. Det var en rigtig dejlig dag med en fantastisk stemning.
Ved begge disse dage i forsommeren var det mærkbart, at vi alle nød at være sammen igen efter
lang tids fravær fra forsamlinger i det meste af 2020 og starten af 2021.
Endnu en festlig dag i juni var Valdemarsdag 15 juni, hvor vores partiforening blev overrakt vores
egen spritnye Dannebrogsfane som vi er blevet skænket fra Danmarkssamfundet. Her var der også
en håndfuld medlemmer fra partiforeningen som dukkede på og overværede at vi fik overrakt vores
fane på Axeltorv i Helsingør. Nu hvor vi har væres egen Dannebrogsfane vil jeg opfordre til at alle I
der kan afsætte tid d. 15. juni i år, sætter kryds i kalenderen, og husker at deltage i det årlige optog
gennem Helsingør hvor foreninger sammen hylder vore Dannebrog på Flagets egen festdag. Det er
en hyggelig tradition, på tværs af foreninger – med mange forskellige formål indenfor fagforbund,
støtteforeninger, sportsforeninger, spejderforeninger og partiforeninger mv.
Efter sommeren var der en del arrangementer i august måned: På Karlebo byfest i starten af august
var partiforeningen til stede og deltog for at drøfte politik med de lokale borgere, og få dage efter
var det præcis 150 år siden at man første gang kunne melde sig ind i Socialdemokratiet Derfor var
partiforeningen på gaden i alle bysamfund for at hverve nye medlemmer!
Endeligt mødes vi også i august til medlemsmøde om budgettet og afholdt i samme forbindelse en
ekstraordinær generalforsamling for at godkende valgprogrammet forud for valgkampen til
efterårets kommunale valgkamp.
Og efteråret blev travlt med valgkamp både til regionsrådsvalget og til kommunalvalget. Hertil
havde vi et kickoffmøde i Byens Hus d. 10. oktober, hvor kandidater og frivillige mødtes for at
aftale planerne for valgkampen, og få dage efter d. 16. oktober var alle opstillede kandidater til
kommunalvalget på gaden sammen til et Event ved Føtex i Kokkedal.
Herefter var vores kandidater dagligt at finde rundt om i bybilledet, i bycentre og på togstationer
mv. for at agitere, dele kandidatfoldere og roser som var købt fra fairtrade-farme, og alle kandidater
har kæmpet ihærdigt for at blive valgt til en plads i vores byråd.
Det blev et hektisk efterår og i min egen oplevelse en ret hård valgkamp indtil valget i november
2021, hvor vores parti fik 8 af mandaterne i Fredensborg Byråd, desværre en tilbagegang på 2
mandater, men vi vandt borgmesterposten endnu en gang og er endnu engang kommunens største
parti – Jeg vil gerne i den forbindelse gerne både sige tillykke til os alle med det, men jeg vil også
gerne minde om at dette også skal ses som en erindring frem mod de kommende valgkampe!
Som formand for partiforeningens bestyrelse vil jeg altså gerne løfte et flag eller en opmærksomhed
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omkring, at jeg forstiller mig at valgene fremadrettet vil kræve mange politiske muskler fra både
kommende kandidater, nuværende valgte byrådsmedlemmer og af alle partiforeningens
medlemmer!

På den mere festlige front var det skønt at vi i 2021 igen havde mulighed for at afholde julefrokost
som tidligere år (det var jo ikke muligt i 2020) – Som altid var en fantastisk hyggelig aften hvor jeg
nød at være i selskab med jer alle.

I 2022 ser vi nu efter en januar måned hvor frem til 1. maj fejring, og Grundlovsdag – som vi kan
afholde jf traditionerne og vi ser frem mod en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet – og senest i
2023 skal vi til folketingsvalg, hvor vi får travl med at gøre vores indsats lokalt for at fastholde en
socialdemokratisk regeringen ved roret, og kæmpefor at få vores egen lokale kandidat, Louise
Mehnke, ind i varmen i folketinget. Endnu et spændende år venter
Tak for et godt år - trods Corona-restriktioner i perioder – og tak for samarbejdet med
bestyrelsen, byrådsgruppen og alle medlemmerne
(SP=Spørgsmål, SV=Svar, KOM=Kommentar)
SP: Vil partiforeningen engagere sig i valgkampen om EU-forbeholdene.
SV: Vi skal helt klart diskutere forsvarsforbeholdene og engagere os.
SP: Hvorfor er vores faner her ikke i dag?
SV: Vi tager fanerne med fremover, når det er muligt.
SP: Bliver kommunalvalgkampen evalueret blandt medlemmerne?
SV: Vi skal ha talt igennem hvordan vi gør tingene i valgkampen, nogle ting kører om
sig selv og nogle ting bøvler vi med hver gang. Vi indkalder til et medlemsmøde så alle
kan være med til at evaluere. Det var en hård valgkamp der bar præg at modvind på
landsplan.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

b) Beretning fra regionen ved regionsrådskandidat Ergin Øzer
Ergin kunne ikke deltage men sender et referat.
Kommentar: Flot at Ergin blev valt til første suppleant.
c) Beretning fra landspolitikken ved folketingskandidat Louise Mehnke
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Demokrati. Frihed. Tryghed. Det er vores socialdemokratiske værdier, som vi altid har kæmpet for.
Både i Danmark og ude i verden. Den internationale arbejderbevægelse er tæt sammenbundet med
socialdemokratiets tidlige historie.
Vi har altid troet mere på fællesskabet og sammenholdet - end på enegang. Også internationalt.
Derfor kan vi heller ikke se passivt til, når Ruslands blodige angreb på Ukraine kræver et historisk
modsvar. Og regeringen er blevet enige med SF, Radikale Venstre, Venstre og Konservative om et
nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. På kort sigt afsættes 7 milliarder kroner over de
næste to år. På lidt længere sigt skal udgifterne til forsvar og sikkerhed løftes til 2 procent af BNP
inden udgangen af 2033.
På ganske kort tid har verden forandret sig. Bedst som vi kunne se en ende på Corona pandemien,
så startede Putins brutale angreb på Ukraine.
Det er også en del af aftalen, at Danmark skal gøre sig uafhængig af russisk gas. Og endelig skal
Danmark kunne tage fuld del i det europæiske forsvarssamarbejde, uden forbehold. Det betyder, at
der skal være folkeafstemning om at ophæve forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.
Godt nyt for ældre og unge
Jeg ved, at mange af vores pensionister har en stram økonomi. Og samtidig har mange været
tilbageholdende med at blive på arbejdsmarkedet, fordi det at have en lønindtægt betyder, at man
bliver trukket i sin pension. Det gælder også ægtefællens. Derfor er jeg så glad for, at det med vores
socialdemokratiske regering allerede fra årsskiftet er slut med, at pensionister får modregnet deres
egen eller deres ægtefælles arbejdsindkomst i deres pension. Samtidig er der unge studerende, som
også sidder stramt i det. Derfor er det en ekstra sød sejr, at fribeløbet for SU-modtagere også bliver
forhøjet. Regeringen og partierne bag den store reformaftale fra januar har nemlig fundet ekstra
penge, så det kan gælde allerede fra årsskiftet.
Det vil komme omkring 130.000 pensionister til gode. Og det vil allerede i 2023 løfte
arbejdsstyrken med det, der svarer til 3.000 fuldtidspersoner.
I husker måske nok, at Statsministeren i sin nytårstale talte om en ny ældrelov? Og som ny formand
for social- og sundhedsudvalget, så ved jeg hvilke udfordringer vi står med. Nu skal vi have fundet
de løsninger, der allerbedst gavner vores ældre – og også medarbejderne. Der er ikke noget værre
for en omsorgsmedarbejder, end gang på gang at gå hjem fra arbejde med følelsen af ikke at have
givet omsorg og opmærksomhed nok til dem, der har så meget brug for det. Jeg er slet ikke i tvivl
om, at når vi får knækket den nød, så vil ildsjælene vende tilbage. Så vil det igen være attraktivt at
søge ind for et fag, hvor man virkelig kan gøre en forskel for andre mennesker. Og så bakker jeg i
øvrigt op om lønstigninger til alle omsorgsmedarbejdere. Pædagoger, sosu’ere og sygeplejerskerne.
Det kan da ikke passe, at læreren igennem arbejdslivet er 3 mio. kr. mere værd end pædagogen. Jeg
tager selv ud i praktik her i kommunen for at få en fornemmelse af hverdagen derude.
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Ministeren inviterer til borgermøder om emnet. Der bliver afholdt ét møde i hver region i løbet af
foråret.
Kampdag for kvinders rettigheder
Den 8. marts var kvindernes internationale kampdag. Og den blev igen i år brugt til at sætte fokus
på både de resultater, der er opnået, og de udfordringer, der stadig venter forude.
Mette Frederiksen havde inviteret en række fremtrædende kvinder til Marienborg for at diskutere
ligestilling. Blandt andet borgmestre og en række tidligere ministre – OG mig, jeres
folketingskandidat.
Vi socialdemokrater kan godt være stolte af, at fædre har fået øremærket barsel. At vi har styrket
kampen mod stalking, partnervold, seksuel chikane og social kontrol.
Man kan bruge politik til noget.
Kvindekampen bliver nødt til at favne hele vores samfund. Den kæmpes i toppen af erhvervslivet,
på bestyrelsesgangene. På arbejdsmarkedet. I nattelivet.
Kvinden, der bliver udsat for partnervold. Og går stille med smerten. Pigen, som er fanget i et
fængsel af social kontrol. Dem skal vi hjælpe. Det er på tide, at vi åbner dørene til den kvindekamp,
der foregår i det skjulte. Ingen må stå alene. Vi må som samfund træde i karakter, når kvinder
svigtes af dem, der står dem allernærmest.
Vold er ødelæggende. Ligegyldig hvor man som menneske møder den. Men den vold, der sker
derhjemme, I det allermest trygge rum, Af dem, vi skal stole allermest på, Vores far, Eller vores
mand. Det er den værste.
Vi vil ikke finde os i forskelsbehandling og sexisme.
Vi vil ikke lade piger og kvinder stå i bagerste række, når beslutninger skal træffes og løsninger
findes.
Vi er SOCIALDEMOKRATIET og vi er stadig fælles om kampen imod uretfærdighed.
Tak for ordet

KOM: Vi skal passe på medsanktioner mod Rusland, da det historisk set er farligt at presse
et land helt i bund. Vi skal passe på at der ikke startes en atomkrig.
SV: Rusland vælger ikke selv deres ledelse, de kæmper et langt stykke hen af vejen for
overlevelse og stabilitet. Det er en realistisk måde at fortolke den idealistiske måde at tænke
på. Det er ikke militæret der styrer Rusland, det er Oligarkerne og de gider ikke lege med
Putin hvis der ikke er penge i det.
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SP: Det er korrekt at der skal arbejdes for at stoppe vold i hjemmet. Der skal dog også
arbejdes mere for at hjælpe handikappede. Der skal arbejdes mere for at stoppe
diskrimination af handicappede.
SV: Der skal selvfølgeligt også arbejdes for at stoppe vold mod mænd.
SP: Hvad kommer der til at ske i forhold til afstemningen af EU-forbeholdene. Der er også
mænd der bliver moppet, chikaneret og ydet vold imod. Hvor er den grønne omstilling?
SV: Det skal der nok være opmærksomhed på.
KOM: Der manglede noget om den grønne omstilling
SV: Der skal være fokus på den grønne omstilling og situationen i Ukraine gør at vi skruer
op for den grønne omstilling.
KOM: Da Russerne i 56 invaderede Budapest var man bange for at Russerne ikke ville
stoppe i Budapest, så vi skal være klar. Forsvarsforbeholdet giver ikke længere mening når
vi kan stå sammen med 800 millioner mennesker imod Ruslands 130 millioner. Vi vil ikke
længere stå uden for døren.
KOM: Vi har en god statsminister og meningsmålingerne stiger i øjeblikket. Det er også en
god ting at Donald Trump ikke sidder på atomknapperne i den Amerikanske ende.
KOM: Man kan selvfølgeligt være bekymrede for Putins meldinger, men det er det Putin
ønsker. Det er Putin der har overfaldet Ukraine. Det er ikke Europa der har overfaldet Putin.
Selvfølgeligt skal vi frigøre os fra forsvarsforbeholdet, det er allerede bemærket i Europa.
Danmark holdes uden for det gode selskab i forsvarssammenhæng.
KOM: Vi er stolte at at skulle køre valgkamp for Louise i den næste valgkamp.
Forsvarsforbeholdene skal selvfølgeligt afskaffes. Der har tidligere været krig i Afrika,
Asien og xx, men nu er det i Europa. Selv hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdene, kan vi sige
nej til at deltage i internationale missioner. Det er en udbredt misforståelse at vi skal deltage
i alle missioner i Europa.
SV: Enig i de fleste kommentarer om EU forbeholden. Vi skal dog passe på med ikke at tale
EU-forbeholdene ned. JA TAK til at afskaffe forbeholdene.
KOM: Godt arbejde Louise. Viljen til at stoppe med at bruge energi fra Rusland vil fremme
den grønne omstilling. Som barn i den kolde krig er det rædselsfuldt at se at Rusland igen
annekterer andre lande. Det er vores ideologi der er under pres.
d) Beretning fra byrådsgruppen ved Borgmester Thomas Lykke Pedersen
Se vedlagte PowerPoint præsentation fra byrådsgruppen.
SP: Hvor er institutionerne i planerne?
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SV: Der er tænkt nye institutioner ind i alle 4 bysamfund.
SP: Er der tænkt vælgersegment ind i kommunen? Almene boliger?
SV: Der er mulighed for at skrive krav ind til mindre boliger der er billige for pensionister.
SP: Hvis man vil gå fra Gasvarme til Fjernvarme, kan kommunen så give tilskud til
afskrivning af nye gasfyr?
SV: Der skal kigges på det.
SP: Vi har en meget dyr fjernvarme, hvorfor?
SV: Jo flere fjernvarmekunder der tilsluttes jo billigere bliver det. Vi udnytter kun 75% af
kapaciteten nu.
SP: Har kommunen overblik over elforsyningen i kommunen.
SV: Nej det har Energinet.
SP: I Nivå Bakke har man privat ejede veje og betaler for snerydning, saltning, belysning og
bortpumpning af vand fra kommunens grøfter der render ned i tunnelen under Hørsholmvej.
SV: Kommunen er i gang med tilbud om at overtage private veje. Der kan dog være
konflikter om hvem der ejer hvilke dele af forsyningen. Beboerne betaler selv for at rydde
op efter oversvømmelser.
SP: Er beboerne i Egedalsvænge berettiget af til varmecheck i forbindelse med
varmeregningen.
SV: nej, ikke når priserne på varme ikke er steget.
SP: Når man er ”magtens parti” får man skylden for alle dårligdomme uanset hvor ansvaret
ligger. Forvaltningen har for stor magt i kommunen. De diskuterer ikke kritik med borgerne.
Det giver et øjebliksbillede af handlingslammelse.
Kom: Tak til byrådsgruppen for at holde fast i Svømmehallen. Det er en Win win for alle.
Kom: Der kommer mange ældre til kommunen og vi bør fremme ældreboliger og ikke kun
seniorboliger.
e) Beretning fra DSU ved formand Vineth Thipakaran
Vineth er genvalgt som formand for DSU Øresundskysten. DSU har diskuteret klima og
har holdt temamøder på Rungsted Gymnasium, Espergærde Gymnasium og NGG.
Der har holdt skolevalg i 2021 og S fik 53 % af stemmerne.
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Kommunalvalget 2021 gik godt for DSU, vi havde 3 kandidater Sarah Lykke i
Fredensborg kommune. Marcus og Caroline blev begge valgt til Hørsholm byråd. Fedt
med bred opbakning til DSU’s kandidater.
DSU Øresundskysten vil fremlægge deres politik, bla. Gratis psykologhjælp til unge.
DSU ser frem til et godt samarbejde i de kommende år. Amalie Birch bliver DSU’s
repræsentant i Partiforeningen.
DSU handler ikke kun om lokalpolitik. DSU har større og større interesse for nationalt
og internationalt samarbejde.
SP: Skide godt, husk at kigge jer overskulderen og klargør nye kandidater.
SV: Det er der fokus på i DSU. Der skal hverves nye medlemmer i Gymnasierne.
SP: Kan man nedsætte en gruppe i DSU, der bruger de sociale medier til at få vores
budskaber ud? I har det rette kendskab til at bruge de sociale medier.
SV: DSU er allerede gode på de sociale medier. DSU skal ikke tage skraldet for kampe på
de sociale medier, men de kan godt hjælpe med at få budskaber ud.
SP: Vi har fået offentliggjort sundhedsdata for Danmark og DSU bør holde øje med især
stressudviklingen for unge.
SV: DSU er allerede opmærksomme på stress blandt unge og har været i kontakt med SIND
om psykologiske tiltag.

f) Debat om beretningerne
Kom: Sundhedsreform med sundhedsklynger på vej. Ny lov lægges snart frem i Folketinget. Sættes
i kraft 1. juli i år. Også vigtig for region og kommune.
Vigtige paragraffer lyder således:
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Vi skal sent på foråret hos os, sætte gang i enproces, der forbereder nyt sundhedspolitisk papir. Lav
efter sommerferien borgermøde om et sundhedspolitisk oplæg. Borgmester og Mehnke skal klædes
godt på til den nye opgave.
SV: Louise takker for indlægsholders store hjælp, i at klæde hende på til opgaven i
Sundhedsudvalget.
Resten af debatten er taget under de enkelte beretninger.
5. Forelæggelse af årsregnskab 2021 til godkendelse ved Christian Spure Hansen.
Christian fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6. Forelæggelse af budget 2022 til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og
partiskat for 2023 ved Christian Spure Hansen.
Christian gennemgik budgettet.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og partiskat.
Kontingentet til partiforeningen udgør pt. 416 kr. årligt. Halv pris for pensionister: 208 kr.
Partiskatten udgør 3½ %
Partiskatten for Borgmesterløn udgør 2% og 3½% for andre poster.
Kontingent og partiskat blev enstemmigt godkendt med ovenstående satser.
7. Indkomne forslag, Forslag sendes til formand@s-fredensborg.dk senest den 6. marts 2022
Der er ikke indkommet nogen forslag.

8. Valg til partiforeningen
a) Valg af formand for 2 år, Vivian Johnsen modtager genvalg.
Vivian blev enstemmigt genvalgt.
b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, På valg er Peter Vilain, Jan Jensen og KnudErik Mikkelsen (Peter og Jan genopstiller)
Bestyrelsen indstiller Majbritt Damborg Jensen til den ledige post.
Peter Vilain, Jan Jensen og Majbritte Damborg Jensen blev valgt.
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c) Valg af suppleanter for 1 år, På valg er Majbritt Damborg, Lars Sandt og Bent Sonne
(alle genopstiller)
Da Majbritt blev valgt til bestyrelsen blev Lis Hanghøj foreslået som ny suppleant.
1. suppleant Lis Hanghøj
2. Suppleant Lars Sandt
3. Suppleant Bent Sonne
d) Valg 2 revisorer for 1 år, På valg er Lisbeth Jansen og Jacob Jepsen (begge genopstiller)
Lisbeth Jansen og Jacob Jepsen genvalgt uden modkandidater
e) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år, På valg er Benn Vestergaard og Lars Peter
Albrechtsen. (begge genopstiller)
Benn Vestergaard og Lars Peter Albrechtsen blev genvalgt uden modkandidater.
9. Valg til Kredsforeningen
a) Valg af 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen
Forslag: Bestyrelsen udpeger selv 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen
Vedtaget.
b) Valg af 4 suppleanter til kredsbestyrelsen
Forslag: Bestyrelsen udpeger selv de 4 bestyrelsessuppleanter
Vedtaget.
10. Valg til Socialdemokraterne i Hovedstaden
a) Kredsformanden er født medlem
b) Valg af medlemmer af regionsrepræsentantskabet
Forslag: Partiforeningens bestyrelsesmedlemmer i kredsen vælges som delegerede og, at
kredsbestyrelsessuppleanterne vælges som suppleanter for disse.
Vedtaget
11. Delelegerede til kongressen
Forslag: Bestyrelsen udpeger de delegerede.
Vedtaget
12. Valg af folketingskandidat
Louise Mehnke modtager genvalg
Louise Mehnke blev genvalgt uden modkandidat.
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13. Pressemeddelelse
Genvalg til folketingskandidat Louise Mehnke på Socialdemokratiets generalforsamling.
Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune afholdt søndag d. 13. marts 2022 generalforsamling, i
Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.
Formand for partiforeningen Vivian Johnsen glædede sig over at det var muligt igen at afholde
generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, i modsætning til sidste år hvor det måtte foregå virtuelt grundet
Corona-pandemien, og formanden kunne berette om et travlt valgår i 2021 for både partiforeningen og de
socialdemokratiske kandidater i valgkampen til Fredensborg Byråd og til Regionsrådet i Region
Hovedstaden.
Borgmester Thomas Lykke Pedersen berettede om status for de mange byudviklingsprojekter som byrådet
arbejder med i de fire bysamfund, og ligeledes berettede borgmesteren om den meget vigtige
rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Rekrutteringen er en kæmpe udfordring for alle kommuner, og
derfor arbejder et nyt udvalg med at finde løsninger på dette i Fredensborg Kommune.
En enig generalforsamling gav med klapsalver genvalg til Louise Mehnke som partiets folketingskandidat.
Louise Mehnke havde i sin beretning bl.a. fokus på den aktuelle sikkerhedssituation i Europa i forbindelse
med Ruslands invasion i Ukraine og den forestående folkeafstemning d. 1. juni om afskaffelse af de danske
forbehold overfor det europæiske forsvarssamarbejde, som indebærer, at Danmark ikke med til at træffe
beslutninger på forsvarsområdet i det europæiske samarbejde. Louise Mehnkes indstilling er klar: Vi skal
lokalt gøre vores til at forsvarsforbeholdet bliver afskaffet ved folkeafstemningen.
I bestyrelsen var der genvalg til formand Vivian Johnsen, samt genvalgt til Peter Vilain og Jan Jensen og nyt
bestyrelsesmedlem blev Majbritt Damborg, som i de seneste år har siddet som 1. suppleant.
Lars Sandt og Bent Sonne blev genvalgt som suppleanter, mens Lis Hanghøj blev nyvalgt suppleant.
Fra DSU Øresundkysten som har en fast plads i Socialdemokratiets bestyrelse, er Amalie Birch som sidder i
DSU’s bestyrelse udpeget til fremadrettet at deltage i bestyrelsesmøder i Socialdemokratiets bestyrelse.
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