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23. januar 2013  

 

Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

 

Trampesti til Nejede Vesterskov 

Hans Henrik Mortensen kunne berette, at dialog med dialog med alle involverede jordejere havde været 

positiv, så vi nu har mulighed for at fremlægge sagen for kommunen 

 

Der skal være en skitse klar til kommunen 12. februar, og det blev aftalt, at denne også skal inkludere en sti 

fra skoven til Arresø, samt en skolesti til/fra Bendstrup. 

 

Peter Wilhjelm Nielsen påtog sig at udforme denne, og vil afstemme med de involverede i lokalrådet før 

afsendelse til kommunen. 

 

Samarbejde med skolebestyrelsen 

Formanden for skolebestyrelsen Hugo Holm Hansen gav udtryk for, at men gerne ser et samarbejde, men 

alene om emner, der har relation til skolen. Han så her primært emnerne: 

 Trafik 

 Trampesti 

 Ungdommens vilkår 

Skolebestyrelsen arbejdet i øjeblikket med en struktur for udnyttelse af sammenlægning mellem 

Ålholmskolen og Hillerød Vest (Alsønderup skole), som afhæng af endelig løsning kan få forskellig betydning 

for i hvert fald to af de fælles emner: Trafik og ungdommens vilkår. 

 

Skolebestyrelsen holder møde med lærerne d. 24 januar og møde med kontaktforældrene d. 26, hvorefter 

vi officielt vil blive orienteret om konklusionen på skolestrukturen. Den endelig behandling af det 

økonomiske behandles på kommunens børne/familieudvalgsmøde 6. marts 

 

Næste møde i lokalrådet blev aftalt 28. februar, hvor Hugo Holm Hansen også har givet tilsagn om at 

deltage. Vi vil her drøfte det endelige forslag, som vi ønsker at fremlægge for kommunen vedrørende vejen 

mellem de to skoler. 

 

På et senere møde vil vi tage emnet: Ungdommens vilkår op i form af en brainstorm sammen med 

skolebestyrelsesformanden og andre relevante organisationer: Klubfolk, Idrætsforening osv., på baggrund 

af de muligheder og begrænsninger, som den nye skolestruktur vil kunne give. 

 

Viadukten: Det viser sig, at der allerede er projekteret tunneler ved Enebakken og ved Isterødvejen. 

Tunnelen ved Isterødvejen vil ikke rigtigt løse så meget, som ikke allerede er løst ved vejunderføringen (md 

cykelsti) under Isterødvejen fra Tulstrup til Herredsvejen, men den projekterede tunnel ved Enebakken ville 

kunne bruges til en cykelsti næsten direkte ud til Tulstrupvej i Ullerød/Sofienborg. 

 



Såvel skolebestyrelsesformanden som Pernille Østergaard – der stod for underskriftsindsamlingen mod 

lukning af viadukten for biler – deltog i mødet. Der var almindelig enighed om, at der skal findes en løsning, 

der kan tilgodese alle parter. 

 

Vi vil tage punktet op på næste møde. 

 

Lokalhistorisk Forening har 25 års jubilæum 17 marts. Lokalrådet blev informeret om, at de ønskede sig 

penge til en trykkerimaskine. Det blev besluttet at bevillige DKK 500,00 ud af Lokalrådets meget 

begrænsede ressourcer. 

 

Lokalrådets økonomi  

Ganske få foreninger har indbetalt deres kontingent, hvilket gør, at vi faktisk ikke har mulighed for at betale 

vore regninger. 

 

Simon Jeppesen fremlagde regnskabet: Vi har en egenkapital på DKK 3.158,30, men et samlet 

tilgodehavende på DKK 21.300,00 samt en forfalden gæld på DKK 5.000,00 

 

Simon Jeppesen vil gå i gang med at undersøge, om og i givet fald hvornår de forventede 

kontingentbetalinger falder. 

 

Rapport på næste lokalrådsmøde 

 


