Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Lokalråd d. 11. marts 2013, af Helene Haas-Madsen (15.3.13)
Næste bestyrelsesmøde er d. 23. april.
1. Referat blev godkendt med få rettelser fra Peter.
2. Status på tunnel Frederiksværksgade: Det fælles brev med skolebestyrelsen, Lokalrådet,
Idrætsforeningen mm blev sendt til kommunen i sidste uge. Brevet er vedlagt dette referat.
3. Hjemmeside: Helene fortalte at hun nu har adgang til hjemmesiden og vil løbende opdatere sitet.
Helene er nu ny administrator på hele sitet og vil i begrænset omfang også hjælpe de andre ejere af
de andre sider på sitet, bl.a. vandværket. Helene undersøger om vi kan lægge billeder på for at gøre
sitet lidt mere spændende. Referater skal påføres et navn på referant.
4. Afgrænsningslaug: Hans Henrik takkede pænt nej til ansvar for dette i lokalråd regi, men har
videregivet et par andre navne som kunne være interesseret i det, bla. den lokale jagtforening og
Henriks bror som driver et laug for får.
5. Lokalnyt: Peter vil i næste udgave give en status på tunnel, trampesti og afgræsningslaug. Næste
udgave er uge 17. Peter vil i sine artikler skrive sin mailadresse så borgere kan skrive til Peter hvis
nødvendigt.
6. Trampesti: Hans Henrik holdt møde med berørte lodsejere d. 16. marts for at nå til endelig enighed
om beliggenhed på 1 etape til skoven. Endelig beliggenhed af trampesti fra Ravnsbjergvej til Nejede
Vesterskov. Hans Henrik og Peter fra lokalrådet, lodsejerne: Farsø, Svend fra brudegården, Henrik
Østergård og Kirsten Steensberg har gennemgået stiføringen og er blevet enige om følgende. Svend
vil godt være med til at hegnet langs Ravnsbjergvej bliver flyttet 1 mtr. ind på hans grund, så der
blive bedre plads til at gå på, hvis kommunen betaler flytning af eksisterende hegn. Derefter går
stien på Svends grund til efter Kirsten hus ( nr 10 ), hvor den krydser markvejen og går ned langs
Kirstens grund på Svends jord. Stien kommer efterfølgende til at gå i skellet mellem Svends og
Henriks jord, idet de begge lægger 75 cm. til stien, ned til grøften ved Farsø´s jord, hvor den går
videre langs grøften på Svends jord og ned til skoven, stien forsætter gennem skoven på Svends
jord, langs skellet ind til Farsø, og ned til markvejen ( Ravnsbjergvej ). Der skal fældes en del træer i
skoven. Svend vil under ingen omstændigheder have, at den eksisterende sti bliver brugt til
trampesti. Hans Henrik og Peter kontakter kommunen for et møde om trampestiens vidre forløb.
7. Habilitetsbestemmelser blev udskudt til næste gang så vi kan få Gitte med.
8. Åben for tilføjelser:
a. Helene og Annemarie fortalte om den fælles indsats for en lokal affaldsdag d. 21.4. I kan se
mere om dagen på linket: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=36660&Arrangement=5661.
Hans Henrik vil kontakte Kulsviergaarden for lokale alt efter hvor mange der tilmelder sig,
og sørger for at vi får kaffe/te/vand – vi skal have afklaret hvordan vi får brød/kage til
arrangementet kl 09:30. Vi regner med mellem 10-15 tilmeldinger. Helene og Annemarie vil
sætte posters op på udvalgte steder og vi lægger info på Facebook og Forældreintra. Poster
er vedlagt dette referat til orientering.
b. Hans Henrik fortalte at Lokalarkivet har 25 års jubilæum og lokalrådet giver 500 kr. i gave.
c. Hans Henrik orienterede om et Hillerød initiativ ’Hillerøds Riddere’ som er en ny forening
med fokus på kultur og sport. Vi kunne evt oprette en lokal afdeling her.

9. Møde med skolen bliver den 3. april, hvor alle involverede parter skal tale om hvordan den nye
skole kan bruges. Fra lokalrådet deltager Hans Henrik, Peter, Henrik og Mijamaya, som Hans Henrik
tilmelder. Idrætsforeningen ved Gitte søger selv for tilmelding.
10. Under eventuelt fortalte Mijamaya om et ide til at holde markedsdage i sommermånederne ved
købmandens p-plads for at få et bedre socialt miljø. Det kunne være den sidste søndag i de tre
sommermåneder med boder der kunne sælge alt fra blomster, honning og pandekager. Mijamaya
er i dialog med købmanden som er frisk på ideen.
Annemarie luftede tanken om et velkomstmøde for tilflyttere.
Vedlagt:
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