Dagsorden for bestyrelsesmøde Lokalrådet 2015
Møde d. 16.02.15. Afholdes hos: Peter, Kulsvierkrogen 1,3400 Hillerød. Kl. 18.30 – 21.00.
Afbud: Hugo Holm Hansen,

1. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt. Ole er i gang med hjemmeside og kommer og fotograferer, så
bestyrelsesmedlemmerne kommer på hjemmesiden.
2. tilføjelser til dagsordenen – Godkendelse af regnskab og budget.
Regnskab og budget er godkendt.
3. Meddelelser fra formanden.
Ingen meddelelser.
4. Den grønne sløjfe
a. Kultur.
Merete har planlagt et møde i forbindelse med den ”Grønne sløjfe” på Kulsviergården 15.4.15
kl. 19.00-21.00 for forskellige interessenter. Blandt andet en plan for at kunne søge nogle
fonde.
b. Natur.
Der er skrevet et oplæg til et kommissorium. Ellers har fokus været på høringsvar.
c. Idræt – Kulsviergården – Oasen. Merete.
d. Hjemmeside – Web.
Der er aftalt tid til første møde i gruppen. Tanken er at kunne skabe en overordnet
hjemmeside, hvor hele områdets foreninger og andre kan findes. Ole er i gang med at oprette
en ny hjemmeside, der er mere brugervenlig.
e. Erhverv.
Møde lørdag d. 28.2.15. Der kommer Niels Ole fra Tikanten og Inge fra Hareholm, Palle
Madsen, Rasmus, Jens Jensen og Kristian, der sidder i Kulsviergårdens bestyrelse. Et ønske om
at skabe et netværk og evt. at kunne koordinere i en større pulje.
f. Skole
HHM er indkaldt til møde på skolen tirsdag 17.2.15. Der arbejdes på at lave noget opsøgende
arbejde i forhold til tilflyttere, for at skabe kontakten.
5. Vedtægter.
Der indkaldes til møde, hvor der arbejdes på nye vedtægter, hvor der skal være noget færdigt til
april, således at foreningerne kan nå at godkende det.
6. Stier – veje, trafik m.m.
Peter indkalder til møde. Fokus på stisystemer fra Nejede til Tulstrup og fra Bendstrup til
Alsønderup.
7. Midtvejsmøde uge 35-36.
Der er indkaldt til første møde.
8. Lokal Nyt.
Høringssvaret vedr. Tulstrup grusgrav er med. Der er deadline 18.2.15. Desiree skriver en kort
opsamling af aktiviteterne i det nye lokalråd og sender til godkendelse.

9. Åben for tilføjelser
- Råstofplan 2016.
Lokalrådet står undrende over ikke at være blevet orienteret på forhånd om høringen af
råstofplan 2016. Det ville have været en god service at orientere om dette ved borgermødet på
Kulsviergården. Tilkørselsforhold igennem såvel Tulstrup, Alsønderup og Bendstrup. Desiree
skriver et kort høringssvar. Høringssvaret er godkendt af alle og afsendt 18.02.15.
- Vi er orienteret om ændringer af busruter i Hillerød vest.
Vi skal svare inden 25.2.15. HHM svarer at vi ikke har nogle kommentarer, da det ikke så vidt vi
kan se, berører vores område.
- Cykelprojekt Nødebo.
- Steen er kontaktperson og deltager i informationsmødet.
- e-sport.
- En gruppe unge mennesker, der har dannet foreningen, for at kunne holde arrangementer.
Merete tager det med på hovedbestyrelsesmødet på torsdag 19.2.15 og vi tager det på
dagsordenen næste gang.
10. Eventuelt.
- Intet til emnet.
11. Næste møde d. 26.3.15 hos HHM fra kl. 18.30 – 21.00.
Desiree udsender dagsorden senest 8 dage inden mødet.

