
Socialdemokratiet i Fredensborgkredsen  

Indkalder hermed til kredsrepræsentantskabsmøde 
12. juni 2022 kl. 14 

I Foreningshus Græstedgård, Græstedgårdsvej 1E, 2980 Kokkedal 
 

Bestyrelsen 2022: Lasse Lynæs, Annett Kjær -Andersen, Vivian Johnsen, Kirsten Brandt, 

Lars Sandt, Jan Jensen, Peter Vilain, Peter Moesgaard, Klaus Ebbesen, Svend-Erik Christensen, 
Dicte Nöel Toft 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 
Lasse Lynæs valgt 

 
2. Godkendelse af dagsorden  

 
Godkendt med ændringer i punkt 6 (regnskab ændres til 20-21) 
 

3. Valg af referent 
 

Peter Vilain valgt 
 

4. Valg af stemmetællere 
 

5. Beretninger: 
a) Bestyrelsens 

2019 var et år ramt af Corona, så i stedet for at afholde 1. maj og grundlovsmøder 
sendte vi et postkort til medlemmerne med en lille hilse. 
2020 havde vi gang i kredsen igen. Vi afholdt 1. maj og grundlovsdag samt en 
julefrokost. Der var valg til regionen og Ergin Øzer manglede en stemme i at blive 
valgt. Han blev 1. suppleant og er efterfølgende kommet ind da et regionsmedlem 
røg i folketinget. Tillykke til Ergin. 
Vi skal finde en måde at rejse penge til regionsvalgene så vi kan få en ordentlig 
valgkamp. 
Der kommer et folketingsvalg i løbet at det næste år så vi skal i gang med at finde 
frivillige til at køre valgkampen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
  

b) Regionens 
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Ergin synes at der var for meget fokus på kommunalvalget og det var hårdt at køre 
en dobbelt kampagne. Socialdemokratiet fik 9 mandater og konservative fik 10 
mandater. Ergin glæder sig til at komme i gang med arbejdet i regionen. Han 
kommer til at sidde i 1 udvalg (Fastholdelse og rekruttering), samt PFG Bispebjerg og 
den videnskabsetiske komite. 
 Regionen er udfordret af den igangværende krig i Ukraine der sætter priserne og 
leveringer under pres. Der forventes dog et overskud på driftsbudgettet. Regionen 
vil tilføre penge til fødegangene, hvoraf en del vil komme fra finansloven. 
Rekruttering og fastholdelse er i fokus så der kan komme større stabilitet på 
regionens arbejdspladser. 
Akutområdet skal styrkes. Akuttelefonen er presset på at overholde 3 minutters 
ventetid. Fordeling af elever på gymnasierne er et problem.  
Ny uddannelsespolitik hvor erhvervsskolerne prioriteres højere. Vi skal skabe de 
bedste rammer for læring og udvikling. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

c) Folketingets 
 
Louise fortæller at der er valgt en kvindelig kandidat i Hillerød så der nu er 3 
kvindelige kandidater til folketingsvalget. Louise har fortsat mærkesager inden for 
det sociale område. Plejehjem skal forbedres så de ikke bare er en 
opbevaringsstation. Der skal måske tænkes i boliger der har et fællesskab til ældre 
så de ikke bare sidder og forfalder.  
Afhængighedsreglen om partners indtægt er afskaffet.  
Tandlægebesøg er blevet gratis for 18-21-årige, hvilket er en stor sejr for os. 
Der kommer snart et folketingsvalg og Louise beder om hjælp til at komme i gang. 
 

6. Fremlæggelse af Regnskab 2020-2021 
 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 

7. Fremlæggelse af Budget for 2022-2023 
 
Kommer næste år. 
 

8. Valg til kredsbestyrelsen 
 
Formand  Lasse Lynæs 
Næstformand  Peter Moesgaard 
Kasserer  Annett Kjær-Andersen 



Socialdemokratiet i Fredensborgkredsen  

Sekretær  Peter Vilain 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Lisbeth Jansen 
Jan Jensen 

 
10.  Valg af folketingskandidat 

 
Louise Mehnke genvalgt 

 
11.  Aktiviteter 2022  

 
Vi har holdt 1. maj og grundlovsdag. Næste aktivitet bliver folketingsvalget. 
Der nedsættes en kampagnegruppe med Vivian, Lasse, Annett, Peter V., Jan, Thomas 
Lykke, Sarah Lykke, Vineth, Peter M., Svend Erik. 
 
Lasse indkalder til første møde. 
 

12.  Eventuelt 
 
Intet. 
 

 
 

 
___________________ _______________________ _____________________  
Lasse Lynæs   Annett Kjær -Andersen   Vivian Johnsen 
 
 
 
___________________ ________________________ _______________________ 
Kirsten Brandt Lars Sandt    Jan Jensen 
 
 
___________________ ________________________ _______________________ 
Peter Vilain   Peter Moesgaard   Klaus Ebbesen 
 
 
____________________  ________________________ 
Svend-Erik Christensen   Dicte Nöel Toft 

 


