
      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 14. december kl. 19.00 på Egedal, Egestuerne, 2980 Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

Deltagere: Vivian Johnsen, Lasse Lynæs, Annett Kjær-Andersen, Majbritt Damborg, 

Lis Hanghøj, Peter Vilain 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

3. Politisk dagsorden 

a) Nyt fra byrådsgruppen 

Der har været gruppemøde og Vivian nævnte at samarbejdet mellem 

byrådsgruppen og partiforeningen skal styrkes. Byrådsgruppen modtager 

fremover dagsordenen til partiforeningens møder og partiforeningen har så en 

forventning om at modtage dagsordenen til byrådsmøderne (begge dele kan 

findes på henholdsvis partiforeningens hjemmeside og kommunens hjemmeside). 

 

Fastholdelse og rekruttering er stadig i fokus. Arbejdsgruppen sender 

anbefalinger til økonomiudvalget. Arbejdsgruppen har været igennem 

plejeområdet og går videre til børne/ungeområdet. 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Nivå: 

 

Der har været holdt en stor julefest i Nivåcentret, med mange deltagere. 

Boligafdelingen NivåhøjIII har netop besluttet at opsætte solceller på tagene for 

at lave billig og grøn strøm til beboerne.  

Der er planlagt et streetart projekt i Nivå Centret. 

 

Kokkedal: 

 

Der er et underskud på 6 mio. på Kokkedal skole, pga. en renovering der er løbet 

løbsk. Der kommer 4 spor på 0 klasse næste år, hvilket er 1 mere end normalt. 

 

Fredensborg: 

 



      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Der er gang i Den Gamle Biograf i Fredensborg med mange arrangementer. 

 

 

 

Humlebæk: 

 

Dagcentret er stadig udfordret ved at de 2 pensionistforeninger er blevet smidt 

ud i dagtimerne. Der er stor utilfredshed med beslutningen og der er ikke 

umiddelbart en løsning på vej.  

 

Landet: 

 

Der er meget idyllisk i Karlebo i øjeblikket.  

 

 

4. Organisatorisk dagsorden 

a) Meddelelser fra formanden 

 

Vivian er med i grønt råd.  

Grundlisteudvalget har besluttet at reklamere bredt for at få et bredere udvalg 

af lægdommere. 

 

 

b) Nyt fra Kredsen 

Lasse er indkaldt til et virtuelt møde omkring den nye regering. 

AOF søger nye undervisningshold hvis der er nogen der savner fag. 

Der skal laves en evaluering af valgkampen, så vi får et bedre valg næste gang. 

 

 

c) Nyt fra DSU 

 

Intet nyt fra DSU. 

 

 

d) Udvikling af medlemstal 

 

Der er 3 medlemmer der har meldt sig ud. 

 

 

e) Kassebeholdning 

 

Det ser godt ud. 

 

 

f) Årshjul/aktiviteter 

 

• Generalforsamling 

Vi er næsten klar med indkaldelsen. Der mangler 2 bekræftelser så 

sender vi ud. 

 

• Mødedatoer for det kommende år 



      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Afventer udkast fra Vivian til næste møde. 

 

 

5. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 11/1 kl.19, Egestuerne, Byens Hus, 2990 

Kokkedal. Der afholdes kredsmøde inden fra kl. 17.30. 


