
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Dagsorden for bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 20. maj kl. 19.00 på Zoom 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Annett Kjær-Andersen, Knud-Erik 

Mikkelsen, Majbritt Damborg, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen  

Intet nyt. 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

Nivå: 

Nivå Bymidte er sendet tilbage til By&Planudvalget. 

Per Gyrum skolen ønsker at udvide med 600 m2. De 

har lov til 200m2. Beboere i nabobebyggelsen er meget 

imod udvidelsen pga. det nuværende støjniveau. 

 

Der mangler pladser i børnehusene i Nivå, Humlebæk 

og Kokkedal. 
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Parkeringsnormer er nedjusteret fra 2 til 1,5 pladser pr. 

bolig. Det er dumt når antallet af biler stiger. 

 

Fredensborg: Der skal være et sundhedshus i 

Fredensborg. 

 

Ulriksdal har skiftet navn til Kongeparken. Det er et nyt 

bofællesskab. 

 

Humlebæk: 

Der har været et højt besøgsniveau af Politiet på 

Baunebjergvej på det sidste. Vi ved ikke hvad det 

skyldes. 

Byggeriet af det nye plejehjem skrider frem. 

 

Ramadanen slutter 24/5 og alle Eid fester er 

umiddelbart aflyst. 

 

Kokkedal: Hjørnet ved rundkørslen er blevet ryddet. 

Egedal har købt grunden. 

 

c) KV21 

 

1) Hvor langt er vi med kandidatlister 

Den er påbegyndt men mangelfuld. 

 

2) Møde i valgudvalget 

Mødet er planlegt. 

 

3) Møde med partikontoret 

Thomas, Per og Vivian har holdt møde med Jan fra 

partikontoret angående kommunalvalget i 21. Vi 

skal gøre os klar til valget i god tid. 

Kampagneafdelingen står klar til at hjælpe os. 

 

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 
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4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Taget tidligere. 

b) Nyt fra kredsen 

Intet nyt. 

c) Udvikling i medlemstal 

Vi har fået 2 nye medlemmer. 

1) Procedurer for nye medlemmer samt udmeldte 

Annett kontakter nye medlemmer og byder dem 

velkommen i partiet. Medlemmerne afdækkes for 

interesser. Anett kontakter også udmeldte medlemmer 

for at høre hvorfor de har meldt sig ud. 

d) Kassebeholdning/regnskab 

Det ser fornuftigt ud. Vi søger partistøtte nu. 

e) Årshjul /aktiviteter 

Hvad gør vi Grundlovsdag? Aflyst. 
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Eventuelt 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde ? 


