
Referat fra konstituerende møde i styrelsen for Frederiksborg-kredsen i DP 

Fredag d. 1. september 2017 kl. 9 – 11 

Frederiksborgvej 2E, 3200 Helsinge. 

Til stede: Lisbeth Rex, Lisbeth Schytte, Henrik Frydensberg, Signe Hjortkjær og Cannot Kroner (referent) 

Dagsorden: 

1. Årsmøde og GF 

2. Konstituering af styrelsen 

3. Orientering om Kredsrådsmødet i DP 

4. Orientering om sidste møde i formandskollegiet 

5. Kommende arrangementer 

6. Økonomi 

7. Evt. 

Referat: 

Ad 1 

Årsmøde og GF blev afholdt i kredsen d. 9. juni. Der var ca. 20 fremmødte medlemmer, og vi spiste en god 

frokost før oplæg og GF. Der var stemning for fyraftensmøder og kurser. 

Lisbeth Rex, Cannot og Signe deltog fra styrelsen, som blev genvalgt. Lisbeth Rex var referent og har 

fremsendt referatet, som endnu ikke er lagt på hjemmesiden. Signe undersøger, hvem der skal rette 

oplysninger på hjemmesiden, og hvem der kan sende mails ud til medlemmerne i kredsen samt sørger for 

at referat fra GF og dette referat og regnskabet bliver lagt på hjemmesiden. De to referater samt tilbud om 

fyraftensmøde bliver sendt på mail til medlemmerne, når det er besluttet hvor og hvornår det afholdes. 

Ad 2 

Som formand valgtes Signe Hjortkjær. Som næstformand valgtes Lisbeth Schytte. Som kasserer valgtes 

Henrik Frydensberg. 

Ad 3 

Orientering om kredsrådsmødet i DP d. 31. maj. Kredsrådmødet er en del af DP’s arbejdsprogram fra 2016 i 

forhold til at sikre større sammenhængskraft mellem de decentrale enheder og bestyrelsen samt 

sekretariatet i DP.  Signe og Cannot deltog.  Der viste sig et behov for langt mere information fra DP om, 

hvad en kreds er, hvordan man kan kontakte medlemmerne og hvad arbejdet går ud på. Der er meget stor 

forskel på kredsene og hvor aktive de er samt hvor mange medlemmer de tiltrækker. Det var interessant at 

høre, hvordan andre greb opgaven an. DP’s formand Eva Seccer Mathiasen havde t oplæg om, hvem de 

decentrale enheder repræsenterer, og at det er vigtigt at have aktive medlemmer i de decentrale enheder 

hvis der skal sikres en reel repræsentation. Interesserede kan få tilsendt referatet fra kredsrådsmødet. 

Det vil være hensigtsmæssigt at samle medlemmer til nogle temamøder, hvor aktuelle emner debatteres i 

forhold til medlemmernes behov og interesse for det faglige og fagpolitiske arbejde. 

 

 



Ad 4 

Orientering om sidste møde i formandskollegiet i DP ved Signe. Der var debat omkring arbejdsprogrammet 

til GF 2018. Hvordan sikrer vi et arbejdsprogram, som tilgodeser flertallet, tager udgangspunkt i de ”åbne 

politiske vinduer” og samtidig ikke er så ambitiøst at vi ikke når halvdelen. På møderne i september og 

november måned finjusteres forventningerne og indholdet i arbejdsprogrammet. Næste møde i 

formandskollegiet er d. 29.09.17. Det ville være godt, at holde et fyraftensmøde i kredsen før mødet i 

formandskollegiet d. 24.11.17, så nogle af punkterne kunne diskuteres her og tages med tilbage til 

formandskollegiemødet.  

Ad 5 

Næste styrelsesmøder blev aftalt til d. 13.10.17.– 26.01.18. og 23.03.18. hos Signe. 

Vi drøftede, hvad vi skulle prioritere af arrangementer. Vi aftalte indtil videre fyraftensmøde og kursus. 

Første fyraftensmøde i efteråret finder sted 10.11.17. Arrangeres 13.10.17. 

Kursus, årsmøde og GF fastsættes til 20.04.18.    

Ad 6 

Henrik fortsætter kassererjobbet som hidtil, og fremsender regnskab for sidste år frem til årsmøde og GF til 

Signe, så det kan blive lagt på hjemmesiden. Regnskabet skulle have været godkendt til GF, men blev det 

ikke, da Henrik havde meldt afbud. 

Ad 7 

Vi skal genoptage diskussioner om, hvordan vi får flere aktive i kredsen, og hvilke aktiviteter medlemmerne 

er interesserede i. 


