
      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 23. november kl. 19.00 i Den Gamle Biograf, Jernbanegade 4, 

3480 Fredensborg 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Kirsten Brandt, Majbritt Damborg, Lis 

Hanghøj, Peter Vilain 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

3. Politisk dagsorden 

a) Nyt fra byrådsgruppen 

 

Uenighed om affaldsgebyrer. Kun et af vores byrådsmedlemmer havde forstået 

opgaven. 

Der ligger stadig en kæmpe opgave med at få pasningspladser nok til børnene i 

børnehaverne. 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Humlebæk: 

Dagcentret har et nyt gå hold for førtidspensionister og pensionister. 

Det er stadig et problem at pensionistforeningerne ikke må være i dagcentret. 

Camilla Arnt har været på besøg og det var en frygtelig oplevelse. Pensionisterne 

var meget gale på Camilla Arnt. 

 

Nivå: 

Fællesværket holder julefest 26/11 i Nivå centret.  

Karlebo bokseklub har vundet kommunens handicappris. 

 

Kokkedal: 

Bydelsmødrene og Hyggecafeen har været på tur til Christiansborg sponsoreret af 

Fredensborg kommune.  

Der er juletræstænding på juletræet på Egedal på lørdag. 

 

Fredensborg:  

Asminderød kro er blevet solgt og der vil stadig blive drevet kro. 

 

Karlebo:  

  Intet. 
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4. Organisatorisk dagsorden 

a) Meddelelser fra formanden 

 

Vi skal have skubbet gang i partiforeningen. Der er simpelthen for lidt tilslutning 

til både arrangementer og arbejdsopgaver, både fra partiforeningen og 

byrådsgruppen. Vi mangler hænder hver gang vi afholder noget. 

  

b) Nyt fra Kredsen 

Vi har holdt folketingsvalg. Louise klarede det super godt og er første suppleant 

til folketinget i Nordsjællands storkreds. 

c) Nyt fra DSU 

Intet nyt fra DSU. Vi inviterer DSU Øresunds bestyrelse til et møde hvor vi 

snakker samarbejde i det nye år. 

d) Generalforsamling 2023 

Vi gennemgik dagsordenen og forberedte det praktiske. 

e) Udvikling af medlemstal 

3 nye medlemmer og en udmeldt. 

f) Kassebeholdning 

Intet nyt. 

g) Årshjul/aktiviteter 

(a) Julefrokost 

Vi har bestilt mad. Vi glæder os til at møde medlemmerne. 

5. Eventuelt 

Intet. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 14/12 kl. 19, i Byens Hus, Egestuerne 


