
 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

Onsdag den 30. marts kl. 19.00 i Egestuerne på Egedal 

Dirigent: Vivian Johnsen 

Referent: Peter Vilain 

 

Deltagere: Vivian Johnsen, Annett Kjær-Andersen, Christian Spure Hansen, Jan 

Jensen, Kirsten Brandt, Majbritt Damborg, Lis Hanghøj, Lars Sandt, Amalie Birch 

(DSU), Peter Vilain 

 

Gæster: Sarah Lykke 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse 
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Godkendelse af referat 

 

Til godkendelse 

 

 

  

Politisk dagsorden 

 

3 a) Nyt fra byrådsgruppen 

 

Sarah Lykke deltog fra byrådet. Jægere må igen jage 

på Kommunens arealer. Der er flyttet penge fra et 

Friplejehjem til de kommunale plejehjem. §17 stk. 4 

udvalg er nedsat med Sarah som næstformand. 
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b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Fredensborg: Dronningen er kommet til byen og der 

var ca. 2500 med i fakkeloptoget.  

Byen er ved at acceptere ombygningen af byen. 

 

Humlebæk: Baunebjerghuse har problemer med 

beboerdemokratiet.  

 

Der skal gang i bymidte-projektet. 

 

Nivå: Stender lukker i Nivå centret. De gider ikke 

ombygningen.  

 

Kokkedal: Intet nyt. 

 

c) Dialogkort 

 

Sarah trak et dialogkort og vi snakkede om situationen 

der omhandlede ikke at kunne komme til orde eller at 

der ikke bliver hørt efter når man siger noget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Socialdemokratiet i Fredensborg  

Referat fra bestyrelsesmøde 

  

 

Organisatorisk dagsorden 

 

4 a) Meddelelser fra formanden og forretningsudvalget 

Vivian har været til grønt råd. Det bliver spændende hvad 

der kommer til at ske i rådet.  

 

b) Konstituering af bestyrelsen 

Peter fortsætter som sekretær. 

Annette fortsætter som medlemsansvarlig. 

 

c) Mødedatoer for resten af perioden 

27. april, 18. maj, 14. juni., 24. august, 21. september, 

26. oktober., 23. november. og 14. december.  

 

d) Nyt fra kredsen 

Der afholdes bestyrelsesmøde 6/4 kl. 19. Annett finder ud 

af om der er adgang til banken. 

Herunder udpege kredsbestyrelsesmedlemmer for det 

kommende år. 

Kredsbestyrelsesmedlemmer: Vivian er født medlem 

Lasse, Peter, Jan, Kirsten, Majbritt, Lars, Annett 

Suppleanter: Amalie, Lis, Christian, Sarah 
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e) Udvikling i medlemstal 

Vi ligger stabilt på medlemstal. Annett kontakter nye 

medlemmer. 

 

f) Kassebeholdning 

Det ser fornuftigt ud. 

 

g) Årshjul /aktiviteter 

a. 1. maj 

Vi holder et bruncharrangement på Egedal og dem 

der har lyst fortsætter i Fælledparken. 

 

b. Grundlovsdag 

Vi holder et arrangement som sidste år med pølser 

og grill. 

Vi vil arrangere en tur til arbejdermuseet med en 

efterfølgende øl/kaffe. Christian arrangerer en tur. 

 

 

   

 

 

5 

 

Eventuelt 

 

Vi skal gøre klar til valget om forsvarsforbeholdet. 
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Vi har fremover et fast punkt på dagsordenen der hedder 

”Nyt fra DSU” 

  

 

Yderligere oplysninger: Næste bestyrelsesmøde 27. april kl. 19 på 
Nivå Bibliotek. 


