
      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 24. august kl. 19.00 i Egestuerne, Egedal Byens Hus, 2980 

Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Annett Kjær-Andersen, Christian Spure 

Hansen, Dorte Beyer, Kirsten Brandt, Lis Hanghøj, Majbritt Damborg Jensen, Lars 

Sandt, Peter Vilain 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Politisk dagsorden 

a) Nyt fra byrådsgruppen 

 

Louise Mehnke er til stede og giveorientering. I tiden er det budgettet og især det 

specialiserede område er udfordret. 2. budgetforhandling er i morgen. Antallet af 

underretninger er steget helt vildt og det er også en dyr fornøjelse. 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Nivå: 

 

Der er gang i vandet ved Nivå strand. Der mangler skraldespande ved stranden. 

De overfyldes hver aften og fuglene spreder det hver morgen. 

 

Fredensborg: 

 

Der er slotsfest i Fredensborg i denne uge. Der er mere liv end længe. 

 

Kokkedal: 

 

Bydelsmødrene holdt fest i søndags. Engene har musikfest på lørdag. Der er 

kommet badebro op ved Mikkelborg. 

 

Humlebæk: 

 

Der er havnefest i Sletten Havn på lørdag. Humlebæk Sport lukker i Humlebæk 

centret.  

 

 

 



      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 
Karlebo:  

 

Der er kommet en Dronningebænk ved branddammen. Der sat penge af til 

Karlebo kultur og bevægelse. 

 

c) Folketingsvalg 

 

Vi skal til at være klar til et folketingsvalg. Lasse beder om frivillige til en 

valgkampgruppe: Lasse, Vivian, Lars, Peter, Christian, Annett meldte sig. 

 

 

4. Organisatorisk dagsorden 

a) Meddelelser fra formanden 

 

Ingen nyheder. 

  

b) Nyt fra Kredsen 

Ingen nyheder. 

c) Nyt fra DSU 

Intet nyt. 

 

d) Udvikling af medlemstal 

Det går fint. 

e) Kassebeholdning 

Det ser fint ud. Vi har fået for lidt i kontingent fra partiforeningen. 

 

f) Årshjul/aktiviteter 

9. oktober holder vi et event for DSU og unge mennesker. Kirsten Booker et 

sted. 

15. oktober medlemsarrangement. Kirsten booker et sted. 

25. november julefrokost. Egedal er booket. 

 

5. Eventuelt 

Intet 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 21/9 kl.19, på Nivå Bibliotek, Nivå. 


