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Deltagere: 

Benn, Lasse, Dorte L., Christian, Jacob, Jan, Annett, Kirsten, Dorte B. og Merete (referent) 

Afbud fra Lars 

Helge har sygeorlov og Suzan D. har grundet sygdom trukket sig fra sin suppleantpost.  

Jacob deltog ikke i pkt. 11 – 14. 

Peter Moesgaard deltog i pkt. 10. 

  

Referat 

 
 

Punkt Emne Godkendelse af dagsorden  Ansvarlig Benn 

1 Sag: 

Godkendelse af udsendt dagsorden.  

 
Indstilling: 

Dagsorden godkendes 
Beslutning: 

Dagsordenen godkendt med tilføjelsen af punktet ”Smidiggørelse af betaling for udlæg”. Dette behandles som pkt. 13, 

og ”Eventuelt” som pkt. 14. 

 
Bemærkninger: 

Benn bad om en tilføjelse af pkt. på dagsordenen  ”Smidiggørelse af betaling for udlæg” 

 

Punkt Emne Godkendelse af referat fra 17. maj 2016  

 

Ansvarlig Merete 

2 Sag: 

Jf. udsendte referat.  

 
Indstilling: 

Tages til efterretning 

Beslutning: 

Referatet godkendt. 
Bemærkninger: 

 

 

Politisk dagsorden: 

Punkt Emne  Politiske sager (10 min) Ansvarlig Benn (alle) 

3 Sag:  

 Nyt fra byrådsgruppen og -salen (Benn) 

 Aktuelle sager – hvad rører sig? (alle) 
Indstilling: 

Tages til efterretning 

Beslutning: 

 Orienteringen taget til efterretning. 
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Bemærkninger: 

Nyt fra Byrådsgruppen og -salen 

Ved budgetforhandlingerne skal der spares ca. 40 mill.kr. på driften, og budgettet skal løbes igennem med en tættekam. 

Udgiften til Handicapområdet er 60-100 mill. kr. dyrere end i kommuner med tilsvarende sociale sammensætning 

(samme andel af handikappede) ifølge KL. Til trods herfor leverer kommunen ikke bedre service, da Fredensborg 

Kommune kun lever op til lovens mindstekrav ifølge udvalgsformand og næstformand. 

Et flertal i Byrådet arbejder på at undgå modulvogntog gennem Fredensborg By. I trafikforlig fra 2014 kom statsvejene 

med i forsøg med modulvogntog. Forliget kan kun ændres i enighed af hele forligskredsen.  

Aktuelle sager – hvad rører sig   

Dorte L. nævnte, at kommunen ikke lever op til mindstekravene for anbragte børn. 

Dorte B. oplever kommunens administration som en svær og tung maskine at komme igennem. Den er ikke 

borgervenlig, og det er kommunens hjemmeside heller ikke. Undrede sig over, at hjemmesiden hele tiden ændres.  

 

  

 

Organisatorisk dagsorden: 

Punkt Emne Medlemstal og økonomisk status  Ansvarlig Annet/Jacob 

4 Sag: 

 
Indstilling: 

Til orientering 

Beslutning: 

Orienteringen taget til efterretning. 

Bemærkninger: 

Medlemstallet er nu oppe på 296. 

Annett kontakter Partikontoret for at høre, hvor mange af de nye medlemmer, der er Intromedlemmer. 

Intromedlemmerne skal ikke betale kontingent for de første tre måneders medlemskab. 

Der skal gøres en indsats for at fastholde de nye medlemmer. Annett påpegede, at rundringning er vigtig.  

Benn er tovholder for et medlemsarrangement med deltagelse af en politiker – fx Thomas. 

 

Kassereren oplyste, at kassebeholdningen er god. 

 

 

Punkt Emne Bestyrelsen generelt  Ansvarlig Benn 

5 Sag: 

Helge er på sygeorlov 

Suzan D. trækker sig som suppleant sfa. sygdom.  

 
Indstilling: 

Til orientering 

Beslutning: 

Orienteringen taget til efterretning. 

Bemærkninger: 

Helge er ramt af alvorlig sygdom og har sygeorlov lige så længe, han har behov for det. 

På bestyrelsens vegne har Benn sendt Helge en blomsterhilsen. Takkekort herfor blev oplæst. Benn nævnte Helges store 

betydning for bestyrelsen, og den kæmpe indsats han gør – ikke mindst i forbindelse med valgkampene. Benn følger 

ham i hans sygdomsperiode. 

 

Der er modtaget en e-mail fra Suzan D., hvori meddeles, at hun trækker sig som suppleant sfa. sygdom. Benn har endnu 

ikke talt med Suzan.    

 

 

Punkt Emne Medlemsmøde om budget  Ansvarlig Benn/Merete 

6 Sag: 
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Vi skal afholde medlemsarrangement om budgettet d. 8. september i Humlebæk dagcenter 

kl. 19.30 – 20.30. Vi skal have planlagt dette. 

 
Indstilling: 

Der skal nedsættes et udvalg som arbejder herpå. 

Beslutning: 

Benn og Merete er tovholdere på arrangementet. Jacob står for indkøb af drikkevarer. 

Bemærkninger: 

Thomas og Per deltager i medlemsmødet, ligesom resten af byrådsgruppen formentlig også gør det. 

Benn og Merete er tovholdere på arrangementet. Jacob indkøber drikkevarer. 

Fortæring bestilles hos Auderød Catering.  

 

 

Punkt Emne Status på flygtningearrangement i 

efteråret  

Ansvarlig Dorte/Annet 

7 Sag: 

En kort status på arrangementet. Formanden forslår, at det placeres engang enten i 

slutningen af september eller engang i oktober (minus uge 42) 

 

 
Indstilling: Til orientering 

 
Beslutning: 
Christian er tiltrådt udvalget. Orienteringen taget til efterretning. 

Bemærkninger: 

Formålet med arrangementet er den gode historie. Det er vigtigt at få åbnet op for debatten, der fra flere sider opleves 

som meget negativ. I 2016 skal Fredensborg kommune i alt modtage 66 flygtninge. Deres placering i boligområderne 

kendes ikke. 

Annett kontakter Flygtningevennerne i Fredensborg v. formanden Niels Erik Hougaard (tlf. 2060 2129). 

Kirsten tager kontakt til to personer, som via Røde Kors er meget aktive hjælpere hos Flygtningevennerne. De to 

personer indbydes til at deltage i arrangementet. 

Benn kontakter Venligboerne. 

Udvalget, der består af Dorte (tovholder), Annett og Hanna (DSU) blev udvidet med Christian.   

 

 

Punkt Emne Julefrokost  Ansvarlig Benn 

8 Sag: 

Der nedsættes et udvalg som arrangerer julefrokost. Dagen ligger fast!  
Indstilling: 

 
Beslutning: 

Udvalget til arrangement af årets julefrokost, der afholdes den 24. november, blev nedsat. 

Udvalgsmedlemmerne er flg.: Jacob (tovholder), En fra partiforeningen i Hørsholm, Jan og Dorte B. 

Bemærkninger: 

 

 

Punkt Emne Nyhedsbrev  Ansvarlig Benn 

9 Sag: 

Benn orienterer 

 
Indstilling: 

Tages til efterretning 
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Beslutning: 

Orienteringen taget til efterretning. 

Bemærkninger: 

Ultimo august udsendes nyhedsbrev med flg. emner: 

Indbydelse til medlemsmøde om budget samt orientering om arbejdet for at undgå modulvogntog gennem Fredensborg 

By.  

Dato for julefrokosten nævnes.  

 

Punkt Emne Lukket punkt på dagsorden: Møde med 

potentiel MF kandidat (ca. kl. 20.30 -15 

min) 

Ansvarlig Benn 

10 Sag: 

Lukket sag – kun for bestyrelse. Punktet foldes ud til mødet 

 
Indstilling: 

Til orientering 

Beslutning: 

Orienteringen / præsentationen blev taget til efterretning. 

Bemærkninger: 

 

     

Punkt Emne Deltagelse i kongres  Ansvarlig Benn 

11 Sag: 

Vi skal have valgt tre repræsentanter til kongressen. Det forslås, at Hannah, formand for 

DSU Øresund tilbydes den ene plads. Derudover er der to ledige pladser, som vi kan 

besætte.  

 

Kredspladserne går til kredsformand og næstformand. 
Indstilling: 

Vi skal have valgt tre deltagere til kongressen i slutningen af september. Hannah fra DSU er den ene. 

Beslutning: 

Deltagerne i kongressen er flg.: 

Hannah (DSU), Christian og Merete. 

Suppleant: Annett 

Bemærkninger: 

 

 

Punkt Emne Nedsættelse af valgudvalg (2 min) Ansvarlig Benn 

12 Sag: 

I valgudvalget er formand, kasserer og næstformand er fødte medlemmer. Derudover skal 

vi have et ekstra medlem. Annett og Merete har meldt deres kandidatur. Det sidste 

medlem bliver som sekretær for valgudvalget. Byrådsgruppen indmelder deres 

medlemmer i slutningen af august. Første møde i valgudvalget vil være i slutningen af 

oktober. 

 
Indstilling: 

Bestyrelsen sidste medlem af valgudvalget vælges. 
Beslutning: 
Annett blev valgt til valgudvalget. Suppleant: Merete 

 Bemærkninger: 
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Valgudvalget er en fælles gruppe, bestyrelse og byrådsgruppe imellem. Opgaven er at koordinere og fastlægge strategi 

for den kommunale valgkamp. 

Der skal vælges et ekstra medlem til udvalget. Denne skal være sekretær og bl.a. tage referat fra møderne. 

Annett og Merete stillede op til posten. Ved en afstemning, som suppleanterne ikke deltog i, blev Annett valgt til posten. 

Suppleant for Annett er Merete.    

 

Punkt Emne Smidiggørelse af betaling for udlæg Ansvarlig Benn 

13 Sag: 

 
Indstilling: 

 
Beslutning: 

Jacob fik bemyndigelse til at arbejde videre med sagen.   

Bemærkninger: 

Der er behov for en ny og nemmere praksis ved betaling af diverse udlæg og regninger. Mobile Pay ønskes oprettet med 

reference til et fiktivt telefonkort. Og evt. med en bemyndigelse til kassereren om selv at kunne betale beløb op til fx 

1.000 kr.  Bestyrelsen bakkede op om dette.  

 

Punkt Emne Eventuelt  Ansvarlig Alle 

14 Sag: 

 
Indstilling: 

 
Beslutning: 

 
Bemærkninger: 

Ingen. 

 

 


