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Deltagere

Hossein Armandi (HA), Egon Erlandsen (EE), Klaus Fænø (KF),
Peter Aarby (PAA), Anders Korsgaard Pedersen (AKP), Peter Burchard (PBU),
Gitte Pedersen (GP), Flemming Nilsson (FN), Anita Nilsson (AN), Otto Alsing
(OA) og Ingrid Alsing (IA)

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Forelæggelse og godkendelse af næste års budget samt fastlæggelse af
kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Beretning om årets gang i byrådet v/byrådsmedlem(-mer)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2., 3. og 4.
8. Valg af mellem 1 og op til 3 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg.
11. Eventuelt.

Ad 1

PAA blev valgt. PAA fandt forsamlingen lovligt indkaldt.

Ad 2

HA: Det var superærgerligt, at vi ikke fik et mandat i byrådet – det var en hård
valgkamp – men jeg kan se at vores gamle mærkesager med bl.a. fordeling af
indvandrere og flygtninge over hele kommunen, samt nærpoliti, er endnu
mere aktuelle i dag. Anders er kommet med vores nye slogan: Magten tilbage
til borgerne. Kommunen står over for flere udgifter, bl.a. pga. den ændrede
udligningsordning.

20. marts 2018
Af Klaus Fænø
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Magten tilbage til borgerne

Ad 3
Ad 4

Regnskab godkendt.
Budget godkendt. Kontingent fastholdes på kr. 100 pr. år

Ad 5

AKP: Har udarbejdet et nyt politisk program sammen med HA som AKP
gennemgik (se bilag). PAA: Savner en overskrift, der hedder Kultur og fritid. Vi
har et meget stærkt foreningsliv i kommunen. Dette blev noteret af AKP.
Godkendt som fremtidigt arbejdsgrundlag.

Ad 6

HA gennemgik dette tidligere

Ad 7

HA og KF er på valg. PAA træder ud af bestyrelsen. Michael Huusom (MH) har
meldt sig ud af partiet og træder derfor også ud af bestyrelsen. AKP træder
ind i stedet for PAA. OA træder ind i bestyrelsen, som afløser for MH.
Bestyrelsen består herefter af: HA, PH, EE, AKP og OA. EE spurgte om ikke det
var en god ide, at AKP overtager rollen som næstformand, hvilket AKP
accepterede. CP genvalgt som suppleant.

Ad 8

CP og PBU genvalgt som suppleanter.

Ad 9

AN blev genvalgt som revisor.

Ad 10

Ingen udvalg.

Ad 11

AKP opfordrer alle til at skrive læserbreve og husker at underskrive med
Borgernes Stemme, så vi bliver genkendt og husket.
PAA gennemgik ændringen i udligningsordningen, som betyder, at
Fredensborg kommune nu skal betale til andre kommuner, og det betyder, at
der ikke længere er et økonomisk incitament til at tjene penge, fx ved at få
flere folk i arbejde.
EE lykønskede formanden og den nye næstformand og ønskede dem
fremgang. EE takkede også PAA for hans store arbejde som talknuser i
bestyrelsen. HA takkede også PAA. EE takkede også KF for hans indsats under
valgkampen.

PAA: Tak for god ro og orden.
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