
 

 

Referat af møde i Lokalrådet for Alsønderup mv. 
28. februar 2013 

Referent: Michael Ruge 

Alle medlemmer var til stede bortset fra Mijamaya, der havde meldt afbud 

 

Punkt 0. Møde med skolebestyrelsesformand Hugo Holm Hansen 

 

Hugo kunne informere om, at Alsønderup skole fremover vil være skole for 0-6 klassetrin. På nuværende 

tidspunkt med 2 spor, men på grund af det stadigt mindre antal børn i lokalsamfundet meget snart med 

alene 1 spor. 

 

Dette betyder, at der bliver ledig kapacitet på skolen, hvilket Hugo forslog – og lokalrådet var enige i – at vi 

sammen med de berørte parter: Skole, klub, gymnastikforening, lokalråd mv., prøvede at udnytte til glæde 

for lokalområdets ungdom. Der blev aftalt brainstorm-møde med alle berørte parter 23. april 2013 på 

skolen, som Hugo vil sørge for at indkalde. Det blev endvidere forslået, at de unge selv burde holde et 

lignede møde, så de ikke blev vælte af de voksne, når beslutningerne efterfølgende skal tages. 

 

Den nye skole løsning betyder, at der skal cykles gennem viadukten til skolen fra 7-9 klassetrin, hvilket 

yderligere understreger behovet for en løsning. Hugo fremlagde et forslag til fællesudtalelse til byrådet, 

som alle har mulighed for at reagere på i løbet af weekenden, hvorefter det afsendes. Reaktioner skal 

sendes til: hugoholmhansen@hotmail.com  

 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 23. januar 

 

Det blev ønsket, at navnet på referenten samt de deltagende fremgik af referatet, og af de ikke deltagende 

med eller uden afbud. 

 

Det skal tilføjes sidste referat, at der ikke var en dagsorden, og at der altid skal være en dagsorden. 

 

Det skal yderligere tilføjes, at Kirsten gav udtryk for, at hun ville tale med Sven om linjeføringen. 

 

Punkt 2. Trampesti (Det videre forløb) 

 

Høringsfasen er udsat til april 

 

Vi er blevet bedt om at indkalde de berørte til en orientering. Formanden finder ud af, hvem, der skal 

indkaldes, og sekretæren indkalder herefter. Detaljer vedr. belægning på stien mv. diskuteres efter 

orienteringsmødet. 

 

På baggrund af diskussionen om habilitet, ønskedes punktet på dagsordenen til næste møde. Gitte 

undersøger hvilke regler, der gælder for andre lokalråd. 

 

Punkt 3. Forslag fra Helene vedr. affaldsindsamling 
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Det drejer sig om 2 timer mellem 10 og 12 d. 21. april. Helene vil sørge for aktivering, og Danmarks 

Naturfredningsforening, der er den oprindelige initiativtager, vil indrykke annonce i lokalavisen. 

 

Punkt 4. Drøftelse af afgræsningslaug 

 

Både den organisatoriske og den dyreetiske side af sagen blev diskuteret. Der var enighed om, at pasning af 

dyr er et forpligtende arbejde, der derfor bør udføres af folk, der har direkte interesse i sagen, eksempelvis 

fåreholdere. Vi svarer kommunen, at dette er vor holdning, og opfordrer dem til at henvende sig til 

sådanne fagfolk. 

 

Punkt 5. Orientering om udstykningsforslag fra Thorsholmsallé 

 

Forslaget er i en tidlig fase, da det på nuværende tidspunkt er ejeren af jorden, der har sendt forslaget til 

kommunen. Lokalrådet har indtil videre en afventende holdning. 

 

Punkt 9. Økonomi 

 

Det er lykkedes at få inddrevet ganske mange af de udestående kontingenter, således at lokalrådet igen har 

en kassebeholdning, der muliggør betaling af regninger mv. 

 

Punkt 11. Eventuelt 

 

Michael udtrykte stor ros til Peter og Simon for det kommende nummer af Lokalnyt, som vi havde fået 

tilsendt. Det vil få mange flere til at kaste sig over Lokalnyt med det meget, og navnlig meget 

forskelligartede stof, der er i bladet. 

 

Alsønderup Fester, der er en af hovedhjørnestenene i skabelse af midler til den lokale idræt og kultur 

afholdes som sædvanlig Kristi Himmelfartsdag, hvilket i år er 9. maj. Alle er meget velkomne både som 

gæster og som medhjælpere. Få mere information på www.alsonderupfester.dk  

 

 

Punkterne: 

6. Orientering om kommuneplan 

7. Lokalnyt 

8. IT/Hjemmeside 

 

Samt habilitetsbestemmelser 

 

… udestår hermed til næste møde, som ændres fra 20.. marts til 14.marts. Henrik vil undersøge, om det kan 

lade sig gøre at låne et lokale på skolen. 

http://www.alsonderupfester.dk/

