
      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 27. april kl. 19.00 på Nivå Bibliotek, Nivåcentret, 2990 Nivå 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Christian Spure Hansen, Jan Jensen, 

Kirsten Brandt, Lis Hanghøj, Lars Sandt, Peter Vilain 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

3. Politisk dagsorden 

a) Nyt fra byrådsgruppen 

 

Specialområdet mangler igen i år penge.  Vi har fået ansat en ny 

kommunaldirektør Mads Toftegård Madsen. 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Humlebæk 

Dagcentret har 2 foreninger der ikke kan enes.  

Dagcentret vil lave arrangementer for mænd for at fange enlige mænd, der ikke 

er nemme at lokke hjemmefra. 

 

Nivå 

Lokalpolitistationen i Nivåhøj åbner 1. juni.  

Der er fundet ny forpagter at Lagunen i Nivå Havn, de genåbner ca. 1. juni. 

 

Kokkedal 

De unge er i gang med at ødelægge gymnastikkens hus på ydersiden ved at bake 

på facaderne. Børnehusene i Kokkedal har doneret 90.000 indsamlede kroner til 

røde Kors for at hjælpe Ukrainske flygtninge. 

 

Fredensborg 

Informationshuset/ishuset/toiletter under kronen er blevet indviet. Det var ikke 

blevet informeret om det på forhånd så det var en flad forsendelse. 

Der er åbnet en cafe i den gamle cykelbutik. Loppemarkedet 18. maj er aflyst. 

 

 

c) Dialogkort 

Udsat til næste møde. 
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4. Organisatorisk dagsorden 

a) Meddelelser fra formanden 

Intet. 

  

b) Nyt fra Kredsen 

Der er Regionsrepræsentantskabsmøde den 22. maj. Fredensborg har 3 

delegerede, Hørsholm har 2 delegerede, Kredsen har 3. Vi hører i de 2 

partiforeninger hvem der vil deltage. 

 

Vi afholder kredsrepræsentantskabsmøde den 29/5 kl. 10 på Egedal, med 

brunch til medlemmerne. Den nye bestyrelse konstituerer sig på 

Kredsrepræsentantskabsmødet. 

 

 

c) Nyt fra DSU 

Intet nyt. 

d) Delegerede til Regionsrepræsentantskabsmøde 22. maj. 

Vi har 3 pladser. Vivian, Lis og en til deltager. Vivian finder en deltager mere. Vi 

gennemgik forslagene til mødet. 

e) Delegerede til Årsmøde (Kongres) samt forberedelse. 

Der er årsmøde 16-18. september. Vi har 3 pladser og sender Vivian, samt 2 

mere.  

Forslag skal på dagsordenen til næste møde. 

f) Udvikling af medlemstal 

Vi er faldet lidt i medlemmer, da der er ryddet op i medlemmer i restance. 

g) Kassebeholdning 

Det ser fornuftigt ud. 

h) Årshjul/aktiviteter 

1. maj arrangement 

Vi mødes et sted mellem 8.30 og 9. Dorte køber ind og laver mad. Lis henter 

brød og kommer med due. Vivian finder nogle grønne grene. 

5. Eventuelt 

Intet. 
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Næste bestyrelsesmøde afholdes 18/5 kl.19, I Den Gamle Bio, Fredensborg, 

i kælderen, indgang på venstre side af bygningen. 


