
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 18. januar kl. 19.00 i Huset, Nivåhøj 68A, 2990 Nivå 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Annett Kjær-Andersen, Dorte Beyer, Jan 

Jensen, Kirsten Brandt, Lars Sandt, Majbritt Damborg, Peter Vilain 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
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Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

 

 

  

Politisk dagsorden 
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a) Nyt fra byrådsgruppen 

 
Byrådsgruppen snakkede om generalforsamlingen som 

bliver holdt 13. marts i Fredensborg gamle Bio. Der 
udtrykkes bekymring for at der ikke sker noget i Nivå 
centret. KFI ligger helt stille. 
Byrådsgruppen ønsker et evalueringsmøde af 
kommunalvalget med alle vores medlemmer. Det kan 
evt. blive efter generalforsamlingen. Bestyrelsen mener 

at det skal være et evalueringsmøde mellem 
bestyrelsen og byrådsgruppen og evt. ikke valgte 
kandidater. 
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b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 
Humlebæk:  
 
Der er sket et større uheld på Fredensborgvej. Der er 
bekymring over at man må køre 70 der hvor der også 
går børn der stiger af bussen. 
 
 
Kokkedal:  
 
Er er frustrationer over at der går rygter om at der skal 
bygges boliger i Holmegårdscentret. Man er nervøs for 
at KFI laver samme nummer som i Nivå centret. Vi 
håber ikke at byrådet giver tilladelse til nogen former 
for byggeri i Holmegårdscentret før KFI har leveret i 
Nivå centret. 
 

 
Nivå:  
 
Der er problemer med nybyggeriet på Nivå havn. Der 
er kommet skimmelsvamp i vandskiklubben. Der er 
bekymring blandt brugerne om hvad retning 
udviklingen er på Nivå havn. 

Kebabben på Nivå Station udvider med Pizza salg. 
 
Fredensborg:  
 
Dronningens lamper er blevet reddet i rundkørslen. De 
5 nedtagne bliver sat op igen med LED lys i.  
Der er kommet mere politi i byen efter at Bandidos er 
flyttet til byen.  
Forskønnelsen af byen er gået i gang omkring Dronning 
Ingrids anlæg.  

 
 

Landet:  
 
Intet. 
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c) Dialogkort 
 
Intet. 
 
 

 

 

 

  

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Vivian sender en dato for bestyrelsesmøde i februar.  

 

b) Nyt fra kredsen 

Dato for bestyrelsesmøde sender Lasse snart. Der skal 

planlægges en generalforsamling i foråret. 

 

c) Udvikling i medlemstal 

Vi har fået 3 nye medlemmer. 

  

d) Kassebeholdning/regnskab 

Økonomien ser fortsat fornuftigt ud. 
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e) Årshjul /aktiviteter 

a. Generalforsamling 

Vi holder generalforsamling søndag den 13. marts 
kl. 10-14 i den gamle Biograf i Fredensborg. 

Peter bestiller smørrebrød. Lasse sørger for 
drikkevarer. Resten tager vi på næste 
bestyrelsesmøde. 
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Eventuelt 

Lars Sandt er genvalgt til handikaprådet i Fredensborg 
kommune. 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde ukendt 


