
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Dagsorden for bestyrelsesmøde 

Onsdag den 17. november kl. 19.00 på  

Humlebæk Bibliotek 

Humlebæk Center 40 

3050 Humlebæk 

 

Dirigent: Majbritt 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Annett Kjær-Andersen, Majbritt Damborg, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen 

 

Den sidste tid har stået i valgets tegn.   

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Nivå:  

 

Der er bekymring over Nivå Centrets løsning. Der 

bliver færre og færre butikker. Der er mangel på 

placeringer til seniorboliger. 
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Humlebæk: 

 

Der mangler parkeringspladser på Teglgårdsvej til 

ejerboligerne, man overvejer at lave 

parkeringslicenser. 

Annett er valgt ind i bestyrelsen i Steglepladsen. 

 

Kokkedal: 

 

Folk vil gerne bo i blandet byggeri hvor der er flere 

aldersgrupper. Folk er bekymrede for byggeriet 

omkring Kokkedal station. Mange boliger og ikke 

mange parkeringspladser. 

 

 

Fredensborg: 

 

Ingen til stede. 

 

 

Landet:  

 

Ingen til stede. 

 

c) KV21 evaluering 

Vi beholdt borgmesterposten, men mistede 2 

mandater.  

Der har været for meget ukonstruktiv og uskøn 

konkurrence internt mellem kandidaterne.  

Der været alt for meget rod mellem hvilke opgaver 

der lå i bestyrelsen og hvilke politikkerne stod over 

for. Der skal være helt klare linjer for hvilke opgaver 

der ligger hvor. 

Roserne var pæne og de blev taget godt imod. 

Leverandøren skal have mere styr på hvornår de 

bliver leveret.  

          Vi foreslår en teambuilding for bestyrelse og  
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kandidater.  

Valgbudgettet ser ud til at holde. 

d) Dialogkort 

Aflyst. 

 

   

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Intet nyt!  

 

b) Nyt fra kredsen 

     Intet. 

 

c) Udvikling i medlemstal 

Vi har fået 3 nye medlemmer. 

 

d) Kassebeholdning/regnskab 

 

Det ser fornuftigt ud. 

e) Årshjul /aktiviteter 

a. Julefrokost 
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Vivian bestiller mad og pynt til bordet. 

Peter sørger for bålfade og brænde og køber 

duge. 

Lasse køber drikkevarer og gløgg. 

Lasse sørger for en til hjælp i køkkenet. 

Majbritt sørger for et lys og servietter og gran. 

Annett køber kaffe, the, snacks, småkager, 

chokolade. 

 

   

 

5 

 

Eventuelt 

 

Intet 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 15/12 kl.19, på 
Humlebæk Bibliotek. 


