
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Onsdag den 24. februar kl. 19.00 på Pexip 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

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

Knud-Erik Mikkelsen, Dorte Beyer, Majbritt Damborg, Bent Sonne, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen 

Valget er begyndt at fylde en del.  

 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Humlebæk: 

Der er problemer med offentlig transport til det nye 

plejecenter Skovgården. 

 

Nivå: 

Meget larm fra nyt byggeri over for Nivå Center både 

tidlig morgen og sen aften. Naboer er allerede trætte. 
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Tryghedsdebatten omkring Nivåhøj/Islandshøjparken er 

virkelig trættende. Det er er irriterende som beboer at 

blive hevet frem og brugt i valgkampe som et utrygt 

område. Der var ingen debat om dette da rapporten 

blev offentliggjort første gang for et år siden. 

 

Vi håber snart der sker noget i Nivå Center byggeriet… 

 

Kokkedal: 

Der er i øjeblikket ikke meget aktivitet fra den siddende 

bestyrelse i Egedalsvænge og beboerne er på eget 

initiativ begyndt at lave små arrangementer. 

 

Gymnastikkens Hus skyder op ved Egedalshallen og er 

kommer ganske langt.  

 

Fredensborg: 

Ingen til stede. 

c) KV21  

 

Vi havde en god snak om valgkamp og er parate. 

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Taget under tidligere punkter. 

b) Nyt fra kredsen 

Der skal planlægges en generalforsamling. Vi undersøger 

hvad der skal til for at opfylde vedtægterne. 

c) Udvikling i medlemstal 
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Vi har fået 4 nye medlemmer.  

d) Kassebeholdning/regnskab 

Det ser fint ud. 

e) Årshjul /aktiviteter 

Vi skal se om vi kan gennemføre 1. maj og grundlovsdag 

under en eller anden form. Enten i flere små møder eller 

som virtuelle møder. Vi lægger hovederne i blød. 
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Eventuelt 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 17/3 kl.19, på Pexip. 


