
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Onsdag den 19. februar kl. 19.00 på Egedal, 2980 Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Dorte Beyer, Jan Jensen, Kirsten Brandt, 

Knud-Erik Mikkelsen, Majbritt Damborg, Peter Vilain, Vineth Thipakaran (DSU) 

 

Gæster: Nette Andersen 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen 

Vivian var med til byrådsgruppens sidste møde. 

Hovedpunktet var økonomiudvalgsdagsordenen. 

Udligningsreformen blev lige vendt med optimisme hvis 

den vedtages. 
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b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Nivå: Fællesværket holder fastelavn i centeret. 

Mergeltoften har haft holdt et foredrag om det gamle 

Nivå, der var så godt besøgt at man måtte afvise 

mange. Der holdes et ekstra foredrag inden længe.  

 

Kokkedal: Der er godt gang i Egedal. Bydelsmødrene 

afholder kvindernes internationale kampdag og har fået 

16.000 i tilskud fra kulturpuljen i kommunen. 

 

Humlebæk: Kulturstationen har fået deres kaffemaskine 

af borgmesteren. Thomas indviede den selv. Bageren 

havde doneret wienerbrød. 

 

Fredensborg: Det gamle posthus er blevet dekoreret af 

nogle kunstnere. Autoforhandleren på kongevejen er 

blevet bedt om at lukke, da han ikke overholdt 

lokalplanen. Kronen ligger stadig efter 3 år tomt. 

 

Landet: Ingen til stede. 

 

 

c) Medlemsmøder med politikere 

Vi holder medlemsmøde om valgprogrammet den 22/3. 

Peter booker lokale på Egedal eller Rådhuskælderen. 

Vivian medbringer oplægget fra sidste møde. 

Bestyrelsen fordeler sig i grupperne på dagen. 

Dorthe bestiller smørrebrød. 

Vivian spørger Christian om han vil købe drikkevarer. 

 

Vi tager en runde mere med hvem vi gerne vil ha ud til 

et foredrag. SKRIV EN MAIL TIL FORMANDEN OM HVEM 

DU GERNE VIL SE OG HVORFOR.  

 

d) Opdaterede tekster til hjemmesiden 

Peter sender en skabelon til opdatering af persontekst. 

Peter tager billeder af dem der vil ha et billede på 

hjemmesiden. 
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e) Planlæg strategimøde for rekruttering/kampagner 

Vi planlægger et planlægningsmøde den hvor vi finder 

ud af hvordan vi får rekrutteret nye medlemmer. Det 

bliver den 25/3 i stedet for det ordinære 

bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 
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a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Vineth er med i kandidatudvalget fra DSU. 

 

b) Nyt fra kredsen 

Kredsgeneralforsamling er den 16/3. Der skal findes en ny 

kredssekretær da Bent ikke har deltaget længe.  

 

c) Udvikling i medlemstal 

3 nye medlemmer siden sidst. 

 

d) Kassebeholdning/regnskab 

Ser fortsat godt ud. 

 

e) Årshjul/aktiviteter 

Medlemsmøder 

Grundlovsdag holder vi morgenbord i Nivå kl. 10. 

Bestyrelsen kommer 9.30. Vi regner med at fortsætte i 

Byens hus efterfølgende. 

1. maj vi skal finde en hovedtaler. Vi starter kl. 7. på 

Egedal. 
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Vi skal finde datoer for byfesterne og være til stede. 
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Eventuelt 

 

 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 21/4 kl.19 


