
      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 11. januar kl. 19.00 I Egestuerne, Byens Hus, Kokkedal 

Dirigent: Lasse Lynæs 

Referent: Peter Vilain 

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

Hansen, Dorte Beyer, Majbritt Damborg, Lis Hanghøj, Lars Sandt, Peter Vilain 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

3. Politisk dagsorden 

 

a) Nyt fra byrådsgruppen 

 

Intet nyt. 

 

 

b) Hvad rører sig i lokalsamfundet 

 

Nivå: 

Gadebelysningen er slukket i Nivå Centret. Der har været brand på Nivå Skole 

Nord. Der mangler fokus på projekterne i Nivå Havn, de bliver ikke gennemført 

selvom der er sat penge af til det.  

      

 

Humlebæk:  

Der har været meget hærværk og fyrværkeri i forbindelse med nytåret.  

Der er generelt meget ballade i Humlebæk. 

 

 

Kokkedal: 

Der er meget stille i Kokkedal. 

 

 

Fredensborg: 

Intet nyt fra Fredensborg. 

 



      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 
 

 

4. Organisatorisk dagsorden 

 

a) Meddelelser fra formanden 

 

Vivian skal til Nytårsmøde i Fredericia den 28/1. Lasse er inviteret af kredsen. 

 

  

b) Nyt fra DSU 

DSU lider i øjeblikket. Der er ikke nogen arrangementer og der er ikke meget 

kommunikation i mellem medlemmerne. 

 

 

c) Gennemgang af Foreningens vedtægter 

Vi gennemgik de nye vedtægter. Der er følgende der skal skærpes: 

Pressegruppe bestående af nogle fra bestyrelsen og byrådsgruppen. 

Der skal laves flere arrangementer for at få flere medlemmer. 

Byrådsgruppen og bestyrelsen skal arbejde tættere sammen. 

d) Udvikling af medlemstal 

Vi har mistet 2 medlemmer og fået et nyt. 

 

 

e) Kassebeholdning 

Det ser fornuftigt ud som altid. 

 

f) Årshjul/aktiviteter 

Vi holder et medlemsarrangement den 16. april. 

1. maj arrangement. 

5. juni Grundlovsdag 

15. Valdemarsdag flagmarch i Helsingør 

23. oktober tur til arbejdermuseet 

24. november Julefrokost 

Der arbejdes på flere arrangementer. 

 

 



      Socialdemokratiet i Fredensborg 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 
 

g) Generalforsamling 

Lasse henter nøglen og en projektor og et lærred på rådhuset 

Peter bestiller smørrebrød. 

Peter sørger for stemmesedler. 

Annett sørger for wienerbrød 

 

h) Nyt fra Kredsen 

Kredsen savnede kræfter til valgkampen og der var for meget bøvl samt en 

rigtig uheldig sag der stadig ikke er afsluttet. 

 

5. Eventuelt 

Intet 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 7. februar kl. 19, Byens Hus Kokkedal, 

Salen 


