Referat af ekstraordinær generalforsamling d.30.6.2020 i Borgerforeningen Fredensborg By.
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Behandling af vedtægtsændringer jf. Afholdt ordinær generalforsamling afholdt
2.3.2020.
3) Orientering fra bestyrelsen og drøftelse af igangværende aktiviteter og planer.
4) EVT
Referat:
Palle Bjørnsten bød de fremmødte velkommen.
Ad punkt 1)
Bestyrelsen foreslog at Tinne Borch blev valgt som dirigent.
Tinne modtog valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.
Ad punkt 2)
Tinne Borch redegjorde derefter for de omstændigheder der jf. referatet fra den ordinære
Generalforsamling i marts gjorde at forslag om vedtægter skulle genbehandles på dagens ordinære
generalforsamling. Da alle var bekendt med disse og ligeledes med de ændringsforslag til vedtægter der
forelå, blev der foretaget en afstemning.
De nye vedtægter blev vedtaget i enighed.
Ad punkt 3)
Der blev orienteret om følgende:
Tina Deichmann orienterede om situationen omkring det aflyste Slotsmarked. Stadeholderne kan få deres
indbetalte penge tilbage eller have indbetalingen stående til brug for Slotsmarkedet 2021 der som vanligt
afholdes 2 lørdag i september.
Kim Stahnke fortalte om arbejdet med hjemmesiden, der ikke er nået helt så langt som han havde håbet på
men hvor der nu ligger interessant oplæg. Der kom forslag fra Per Askestad om opsætningen der bl.a
kunne gøre kontingentopkrævning lettere. Per Askestad tilbyder evt. Assistance.

Bestyrelsen har nedsat en lille arbejdsgruppe der foruden hjemmesiden skal se på “Min Landsby” app (som
Borgerforeningen afprøver) og foreningens kommunikation og platforme og også på hvordan de skal
hænge sammen både indholdsmæssigt, teknisk og i design. Gruppen består af Tina Deichmann, Palle
Bjørnsten og Kim Stahnke

Mette-Marie Ravnkjær oplyste at Bevaringsforeningen, Lokalhistorisk Forening og Bevaringsforeningen
netop har afholdt et møde om det store jubilæums år 2022.
Tanken bag mødet er at komme i gang og inspirere hinanden og andre der kunne tænke sig at igangsætte
eller afholde begivenheder, der kan gøre hele 2022 til et særligt år for slottet og byen. De 3 foreninger har
hver deres events i støbeskeen. Anledningen er Slottets 300 års dag og dronningens jubilæum for 50 år
som regent.
“Min Landsby app” er nu kommet så langt oplyste Palle Bjørnsten, der er primus motor i bestyrelsen for
projektet, at den snart kan introduceres for byen og vil også kunne formidle viden og information om
jubilæumsårets kommende begivenheder og bruges af alle.
Generalforsamlingen drøftede hvordan “vi” kan undgå at realiseringen af “Den Grønne Slots By” som
kommunen har udsendt en video om kolliderer med jubilæumsåret begivenheder. Der var bekymring for at
den problematik var druknet eller ikke opdaget i de respektive forvaltninger. Der således også enighed om
at der skal spot på begivenheden for at hindre at det hele foran slottet er gravet op eller ligger pinagtigt
halvfærdigt hen i 2022. Der var enighed om at der skal arbejdes for at det ikke sker både på den ene og
anden måde så der bliver taget hånd om det fra kommunens side.
Kommunen forventes også ligesom forhåbentlig mange andre at ville indgå aktivt i fejring af jubilæumsåret
der ikke kun er slottets 300-års jubilæum i oktober men også en fejring i midten af januar med 50 års
Dronningens jubilæum.

Forsamlingen drøftede også bymidtens/ Jernbanegade trivsel og nye initiativer. Det er heldigvis tydeligt at
der er gang i fine initiativer og der er opstået mere trivsel og liv i gaden. På trods af Covid ser det ud som
om “man” klarer skærene og fortsætter.
Per Askestad oplyste at Foody Fredensborg også fortsætter fællesspisningerne i samarbejde med
restaurant “ Naboskabet “
Endeligt oplyste bestyrelsen at vi har fået tilladelse fra Slottet til afholdelse af transmission af Dronningens
Nytårs Tale d.31.12.2020 i håb om at der igen vil mødes henvend 1000 mennesker på Slotspladsen. Nu skal
der så findes finansiering til leje af storskærm.
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