
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat af bestyrelsesmøde 

Den 9. august kl. 20.00 – 21.00, Medborgerhuset Egedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Merete Brejl 

Deltagere:  Benn, Lasse, Jan, Peter, Jacob, Helge, Lars, Dorte L., Kirsten, Christian, 

Annett og Merete (referent) 

Fra Byrådet deltog Rasmus. 

Afbud fra Dorte B, og Hans Erik 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Efter tilføjelsen af punktet ”Status for Karlebo 

Sommerfest” blev dagsordenen godkent. 

Til godkendelse 

 

Benn  

 

2 Status på valgkamp til KV 

Kampagneplan udarbejdes, og folderne er på vej. 

Valgplakaterne tænkes målrettet de enkelte byområder. 

Forslag om ”slagord” kan sendes til Benn.  

Der er indgået teknisk valgforbund med DF og Borgernes 

Stemme. 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Benn 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 Nyt fra gruppen og byrådssalen 

 

Til orientering 

Budgetforhandlingerne er på vej. Resultatet afventes med 

spænding. 

Der er fokus på svømmehallen, ligesom der er 

økonomiske udfordringer på visse dele af det sociale 

 

Rasmus 
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område. Der skal tages fat på fartbegrænsning i de små 

byområder – fx Dageløkke / Strandvejen. Politiet er ikke 

altid enige i kommunens forslag Det er slut med 

omprioriteringsbidraget. Utrygheden i Nivå skal der gøres 

noget ved, 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

4 Hvad rører sig i kommunen 

 

Til gensidig orientering 

Fredensborg 

Der er gang i byggeriet. 

Flere lejere af butikker føler sig presset til i stedet at blive 

ejere. 

Humlebæk 

Mange håndværkere arbejder lige nu i Centret. 

Bjerre Strand Badelaug ønsker – for egne penge – at 

opføre en sauna. Kommunen bør overveje at bidrage med 

en badebro. 

Nivå  

Afventer borgermødet om Nivå Centeret. 

Kokkedal 

Hele Kokkedal er pt en kæmpe byggeplads. Udviklingen 

følges med spænding.  

Bestyrelsen  

 

  

Organisatorisk dagsorden 

 

5 Medlemstal og Økonomi 

 

Til orientering 

Medlemstallet er 274. 

Økonomien ser fornuftig ud. 

Annett kritiserede Partikontoret, som efter hendes mening 

ikke har styr på opdatering af medlemslisten. M. Brede 

kontaktes herom.  

Annet og Jacob 

( 
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Orienteringen taget til efterretning. 

 

6 Præsentation af hjemmeside 

Til orientering 

Peter præsenterede hjemmesiden, der kan ses på 

afd103.dk. Grundplanen er klar, men der mangler endnu 

lidt tekst. De der måtte ønske ændret billedmateriale skal 

sende det til Peter. Peter oplyste, at hjemmesiden går i 

luften, når der er kommet ok fra Benn. 

Hjemmesidens domænenavn er S-Fredensborg.dk 

Stor ros til Peter for hans flotte arbejde. 

Orienteringen taget til efterretning.   

 

Peter og Benn 

 

7 Medlemsmøde om budget, den 15. august 

 

Arbejdsplan gennemgås ved arbejdsgruppen og tovholder 

Lasse 

Jacob købr øl og vand, og Kirsten køber kaffe. 

Helge udlåner os en projektor. 

Kirsten og Lasse møder op kl. 18. 

Benn byder velkommen for derefter at give ordet videre til 

Thomas. 

Lasse 

 

8 Øvrige aktiviteter i året  

Der skal udpeges tovholdere og nedsættes arbejdsgrupper, 

der melder tilbage til bestyrelsen 

 

- Julefrokost  

- 30. november i Tingstedet. 

- Tovholder: Lasse 

- Hjælpere: Christian, Annett og Dorte B. 

- Valgnatsarrangement for bestyrelse og 

kandidater  

Benn 
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- Tovholder: Benn 

- Fælles arrangement i Rådhushallen. 

- Hvert parti får derudover et lokale at trække sig 

tilbage i. 

- Generalforsamling  

Tovholder: Benn 

Karlebo Fest 

Ønsket om bod på Karlebo Festen opretholdes. 

Tovholder: Lasse 

Helge, Kirsten og Merete bemander standen, lise som der 

på opfordring af Thomas er flere kandidater, der også har 

meldt deres ankomst. 

Helge sørger for indkøb af roser, og bestyrelsen kommer 

med termokaffe. Lasse køber rød saftevand. 

Lasse foreslog af man ved lignende arrangementer 

udvider tilbuddene med fx bordfodbold og popkorn 

maskine.   -  

 

 

9 Indkøb af kampagnejakker til bestyrelse og kandidater 

 

Det indstilles, at der indkøbes kampagnejakker til 

bestyrelse og kandidater. Formanden er tovholder herpå. 

Bestyrelsen vedtog forslaget om indkøb af én 

kampagnejakke til hver kandidat og bestyrelsesmedlem. 

Benn er tovholder. 

Mail udsendes.  

Benn 

 

10 Deltagelse i kongres 

 

Det indstilles, at der sendes en begrænset delegation af 

økonomiske årsager. Benn kan ikke, der skal vælges en 

tovholder. Der gives ej tilskud til DSU formand, men evt. 

DSU kandidat.  

Kongressen finder sted 16. – 17. september i Aalborg. 

Benn 
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Tilmelding til kongressen skal foretages i indeværende 

uge. Besked herom udsendes pr. mail til bestyrelse og 

byråd. 

Interesserede skal indenfor det næste døgn melde tilbage 

til Benn. 

11 Evt. 

Intet 

 

   

 

Yderligere oplysninger: 

Næste bestyrelsesmøde er 

Torsdag den 14. september kl. 19.30 i Medborgerhuset Egedal 


