
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Onsdag den 21. april kl. 19.00 på Pexip 

Dirigent: Vivian Johnsen 

Referent: Peter Vilain 

 

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

Brandt, Knud-Erik Mikkelsen, Lars Sandt, Majbritt Damborg, Christian Spure Hansen, 

Bent Sonne, Vineth Thipakaran, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 
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Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen 

Udledning af regnvand i Lergravssøen i Nivå bliver ikke 

til noget med Socialdemokratiske stemmer. 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Nivå: 

Vi har lige haft en stor affaldsindsamling sammen med 

Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Kokkedal: 

Udfordring med at testcentret fylder op i sportshallen. 

Der skal findes en ny lokalitet. 
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Fredensborg: 

Ombygning ved Dronninge rundkørslen er startet. Der 

mangler et testcenter i Fredensborg. Borgerne skal til 

Hillerød, Kokkedal eller Nivå for at blive testet. 

 

Humlebæk: 

Ikke noget nyt. 

 

Landet:  

Intet. 

 

c) KV21 

Vi planlægger omdeling af valgfoldere mm. 

Kandidatudvalget har kun opstillingsmøde, 

urafstemning, optælling og offentliggørelse af resultatet 

tilbage. 

Vi foreslår lokale vælgermøder i beboerklubber i vores 

almene boligområder. Vi opfordrer 

beboerorganisationer til at invitere politikere til lokale 

møder. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Der er sendt nyhedsbrev ud i dag til alle medlemmer.  

 

b) Nyt fra kredsen 

Der har været afholdt kredsbestyrelsesmøde. Der er fundet 

delegerede til de næste 2 kredsrepræsentanter. Næste 

møde er planlagt til xx 
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c) Udvikling i medlemstal 

Vi har fået 2 nye medlemmer. Begge i Kokkedal. 

 

d) Kassebeholdning/regnskab 

Det går planmæssigt. 

 

e) Nye faner (Dannebrog og en Fredensborg fane) 

Peter undersøger ansøgningsfrist hos Danmarkssamfundet 

for en dannebrogsfane (1. maj). En Fredensborgfane kan vi 

samle ind til i Partiforeningen. Peter undersøger. 

 

 

f) Årshjul /aktiviteter 

a. 1. maj 

Vi prøver at lave kaffearrangementer udenfor, med 

tilmelding. Vi bestiller nogle basser og laver noget 

kaffe, hvis vi kan få tilladelse fra Kommunen.  

 

b. Grundlovsdag 

Vi ser om vi kan holde et større arrangement 

indendørs. Mere på næste møde. 
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Eventuelt 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 18/5 kl.19, på 
Egedal hvis reglerne tillader det. 


