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Borgernes Stemme
Generalforsamling 2017
Tid

Tirsdag 7. marts 2017 kl. 19.00 ‐ 20.45

Sted

Bygvænget 238, 2980 Kokkedal

Deltagere

14 pers i alt: Hossein Armandi (HA), Els Duyvejonck, Egon Erlandsen (EE,)
Peter Hansen (PH) og Klaus Fænø (KF) og Gitte Pedersen, Flemming og
Anita Nilsson, Otto Alsing og Ingrid Asing, Michael Husom (MH), Peter
Burchard (PBU) og Anders Korsgaard Pedersen (AKP) og Claus Petersen
(CP)

Dagsorden

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Forelæggelse af budget 2017.
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag.
Bestyrelsens/formandens beretning. Beretning om årets gang i byrådet
v/byrådsmedlem Hossein Armandi.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2., 3. og 4.
10. Valg af mellem 1 og op til 3 bestyrelsessuppleanter.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt

Ad 1

pkt 3. Bestyrelsens/formandens beretning blev slået sammen med pkt. 9

Ad 2

Klaus Fænø blev valgt til dirigent (og referent!)

Ad 3

Anita Nilsson blev valgt til stemmetæller

Ad 4

Peter Hansen forelagde regnskaber: Regnskabet blev enstemmigt

7. marts 2017
Af Klaus Fænø
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Plads til din mening ...

godkendt.
Ad 5

Peter Hansen: 11.000,‐ som indtægter som vi regner med at bruge til
valgpropaganda samme med resten af egenkapitalen.

Ad 6

Kontingentet er uændret kr. 100,‐

Ad 7

Ingen

Ad 8

Hossein Armandi: Har fået stor støtte fra baglandet især fra Peter Aarby,
Stor tak til alle.
Det er vigtigt at deltage i debatten fremfor at male sig op i et hjørne. Nivå
gymnastikforenings nye hal er vedtaget. Fredensborg atletik stadion bliver
et af de mest moderne i landet. Klimatilpasningen i Kokkedal bliver også af
stor værdi for området. Sagen om tilbygningen til Egedal er afsluttet nu.
Nivågaard malerisamling får også støtte. Det nye projekt med
lergravsøerne i Nivå. Mange unge flytter til København. Byrådet bruger
mange ressourcer på at finde løsninger for at imødegå dette. Desværre går
mange unge i en forkert retning. Ny anti‐radikaliserings‐kampagne er sat i
værk. Rimeligt at Fredensborg også tager sin del af de nye flygtninge.
Projekt med at få langtidsledige i arbejde, specielt i Nivå og Kokkedal.
Kommunen prøver at privatisere selvejende institutioner. Det er
naturligvis en dårlig idé, fordi vi ønsker et frit valg. HA har taget sagen om
ventilationen i Egedalsvænge op .i byrådet. Vigtigt at de fire bysamfund
udvikles på lige fod, så der ikke bliver et A‐hold og et B‐hold. HA håber på
et rigtigt godt valg og understreger, at vi har fordelen af ikke at være
bundet til et landsdækkende parti.
Peter Burchard: Hvem holder øje med at de unge ikke bliver radikaliseret?
Hossein Armandi: Det gør skolerne!.

Ad. 9

Næstformand Egon Erlandsen. kasserer Peter Hansen og
bestyrelsesmedlem Peter Aarby blev genvalgt og Michael Huusom blev
indvalgt som bestyrelsesmedlem.

Ad. 10

Peter Burchard, Anders Korsgaard Pedersen og Otto Alsing blev
enstemmigt valgt til bestyrelse suppleanter.

Ad. 11

Revisor: Anita Nilsson blev genvalgt. Revisorsuppleant: Claus Petersen

Ad. 12

Hossein Armandi: Els Duyvejonck har indvilliget i at stille op til
byrådsvalget og Jonas Armandi vil også gerne genopstille. Desuden har
Hossein kontakt til en ung pige i Nivå, som gerne vil stille op. Rækkefølgen:
1:HA, 2:MH, 3:AKP, 4:ED 5: Jonas Armandi. Rosa Esquives flytter desværre
fra kommunen, og stiller derfor ikke op alligevel. Listen står åben for evt. nye
kandidater som bliver godkendt af bestyrelsen..
Knud Løkke og Charlotte Bie har meldt sig ind i Liberal Alliance, og
dermed er vi det sidste tilbageværende ægte lokalparti.
Hvem skal vi være i valgforbund med? Diskussion frem og tilbage. De
fleste hælder mest til at være i valgforbund med S og DF.
MH: Har sendt en mail til medierne vedr. varmtvandsbassin til det nye
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plejecenter i Nivå. Skrev til Hans Nissen som er formand for senior‐
udvalget og de to lokaler medier, Frederiksborg Amtsavis og Lokalavisen,
for at sikre at idéen kommer fra Borgernes Stemme.
Els Duyvejonck præsenterede sig selv. Els er oprindeligt fra Belgien og har
været i DK i 24 år. Hun er uddannet kemiker og underviser i dag på
Birkerød Gymnasium. Els har også siddet i skolebestyrelsen på Kokkedal
Skole i mange år.
Hossein Armandi: Vi skal have udsendt en pressemeddelelse med foto af
kandidaterne. Fællesfoto søndag kl. 12. Vi mødes ved medborgerhuset
Egedal søndag 12. Marts kl. 12.
Tak for god ro og orden
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