
Referat fra Møde i bestyrelsen Socialdemokratiet i Fredensborg 
Onsdag den 21. september kl. 19.00 på Nivå Bibliotek, Nivåcentret, 2990 Nivå 
  
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt - Bortset fra vi dropper dialogkort 

2. Godkendelse af referat  

Godkendt  

3. Politisk dagsorden  

a) Nyt fra byrådsgruppen (Vi har ikke deltaget på det seneste gruppemøde) 

 

Budgetforliget er indgået, og hvor kommer ideen fra vedr. lederstillinger som 

omstruktureret /nedlagt på dagcentrene (for friske ældre) 

 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Kokkedal: Bydelmødre laver en pop-op køkken for alle interesserede. Bare kom forbi! 

D. 8. sep. var det Bydelmødrene der stod for det og d. 13. oktober er det Line og 

lommepengejobberne 13-14-årige unge. Yderligere datoer er d. 10. november og 8. december! 

 

Humlebæk:  

Stejlepladsens bestyrelse ( Baunebjergsvej) planlægger arrangementer for børn (133 boliger) 

 

Byens dag i Humlebæk hvor Louise var til stede, og der var mange mennesker. Thomas og 

Carsten var til stede også. Louise havde en stand, og talte politik med de interesserede. 

 

Fredensborg: ? Ingen til stede fra bysamfund 

 

Nivå: ? Ingen til stede fra bysamfund 

 

 

c) Dialogkort (Udgår af dagsordenen) 

 

 

4. Organisatorisk dagsorden  

a) Meddelelser fra formanden:  Grønt råd har haft dialogmøde med udvalget 

 

 

b) Nyt fra Kredsen:  

FV:  

Samarbejde med Helsingørkredsen – dele croissanter ud på Helsingør st.   

 

Stegt flæsk/valgflæsk på …. Tirsdag inden valget hvor Louise skal deltage + vi kan invitere 

medlemmer til at tage en nabo med som er i tvivl = vi betaler i foreningen. 

Hørsholm køber lidt merchandise osv. til Louise og der bliver købt magnetbilleder med Louise 

på… 



9. oktober – Sarah arrangerer med Caroline og DSU (kl. 14.00-20.00) 

15. oktober – reserver dagen (kl 9-14) 

 

c) Nyt fra DSU 

Klimahelte er vigtige for DSU (tilsvarende dagligdagens helte /velfærdshelte) 

 

Retorik er vigtigt i valgkampen (fx velfærdsturisme er et ord højrefløjen hvor fundet på)  

 

d) Beretning fra Årsmødet v/ Lasse og Annett  

Caroline med fra Hørsholm / Lasse fra kredsen /  

 

Mettes tale – fokus bl.a. på erhvervsuddannelserne skal i spil/ væk med 

uddannelsessnobberiet  

 

I Debatterne drøftedes bl.a.:   

Nærheden tilbage i Danmark: fx den samme rådgiver / tage udgangspunkt i borgerens 

oplevelse skal tælle som værdi. 

Dokumentation nedskæres / droppe nulfejlskulturen som skaber flere regler – i stedet skal vi 

inddrage borgerne mere … 

Stor kritik af Papes plan, nedskæringer af velfærden gennem reduktion i off. udgifter 

Energipolitik/ klimapolitik.. 

 

Debatrunder:  

Kåre Dybvad: Kommissionen for den glemte kvindekamp – vedr. Tørklædedebatten./ Sarah 

deltog og kritiserede kommissionens forslag. 

e) Udvikling af medlemstal: 219 medlemmer  

f) Kassebeholdning: Intet nyt 

 g) Årshjul/aktiviteter: 2 datoer til aktiviteter + julefrokosten 

Strategimøde mellem bestyrelse og byrådsgruppe kunne være dette efterår /vinter. 

 



5. Eventuelt  

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 26/10 kl.19, på Humlebæk bibliotek, Humlebæk. 


