
 

 

Referat af lokalrådsmøde i Alsønderup, Kulsvigergården, den 24/9/13 
 
Referent: Mijamaya 
 
Tilstede: Peter, Kirsten, Carlo, Hans Henrik og Mijamaya 
Afbud: Anne Marie, Helene, Mikael, Gitte 
 
 
1) Godkendelse af sidste referat 
 
Referat godkendt, med den bemærkning, at navn på referent skal skrives, og at referent 
selv er tilstedeværende på mødet. 
 
 
2) Generalforsamling 23/10/13 kl 19.00 
 
Generalforsamlingen den 23.10 kræver regnskab, Hans Henrik tager kontakt til Simon, om 
at lave budget og regnskab 
Ole Blåkilde er dirigent på dagen. 
Peter påtager sig at sætte annonce i Hillerød Posten om indkaldelse til 
generalforsamlingen. 
Hans Henrik undersøger revision til regnskabet og laver beretning til generalforsamling. 
Forslag skal være Hans Henrik i hænde seneste en uge inden generalforsamlingen. 
Simon, Mikael og Kirsten genopstiller ikke. 
Der er 3 ledige bestyrelsespladser, og der ligger et forslag fra bestyrelsen, at Mijamaya og 
Helene træder ind.  
Der mangler revisorer. 
Carlo er på valg, og stiller gerne op igen. 
Lokalrådet kommer til at mangle en kasser og en sekretær. 
Hans Henrik reserverer lokalet på Kulsvigergården til generalforsamlingen, og der bydes 
på kaffe og småkager. 
 
 
3) Vælgermødet 6/11/13 
 
Mikael er i udvalg med Palle Høj og Hans Henrik ifht arrangementet hvor alle 
spidskandidater kommer. Udvalget tager sig af annoncer i Hillerød Posten, Amtsavisen og 
plakater. Udvalget kommer med oplæg den 23/10/13 efter generalforsamlingen, hvor vi 
afholder lokalrådsmøde. 
 
 
4) Trampesti 
 
Vi venter med vores videre arbejde med stien til efter generalforsamlingen 
 
 
5) Viadukten 
 
Orientering ved Peter. 
 
Der er kommet svar fra Miljø-og Teknikudvalget. 
( Citat ): I Miljø-og Teknikudvalget besluttede vi, at der skulle iværksættes en justering 



 

 

af spolernes følsomhed samt opsætning af videodetektering. 
Forvaltningen har oplyst mig om, at denne justeringsopgave af spolerne ved tunnelen 
forventes færdig om få uger. 
Før sommerferien manglede et styremodul, som nu er helt på plads. Alt ligger klar og er 
ved at blive sat op og monteret. 
På Miljø-og Teknikudvalgsmødet besluttede vi også, at vi vil arbejde med nogle bedre 
stiløsninger i Ullerød Nord til gode for cyklisterne i området. Forvaltningen vil komme til at 
arbejde med disse stiføringer, når planlægningsfasen med udbygningen af Ullerød Nord 
nærmer sig. 
Forvaltningen oplyser, at disse stiløsninger vil omfatte en oprensning af eksisterende 
nordlige stitunneler under Hillerød Morvejen og anlæg af cykelstier for at skabe forbindelse 
fra Tulstrup og Alsønderup mod Hillerød. Finansieringen af disse stitunneler er endnu ikke 
helt på plads, da dette også indgår i det fremtidige planarbejde 
 
Med venlig hilsen 
Formand for Miljø-og Teknikudvalget 
Tue Tortzen 
 
( Citat slut ) 
 
I lokalrådet Alsønderup ser vi ferm til en mere sikker skolevej. 
 
 
6) Bazar 
 
Vellykket arrangement, orientering ved Mijamaya - flere af dem tak ;-) 
Der ønskes flere hænder til næste års Bazar, Kirsten og Peter inddrages til næste forår. 
 
 
7) Udviklingsseminaret den 4/9/13 
 
Vi drøftede hvordan vi kunne skaffe flere tilmeldinger og penge er overført til næste år. 
Forslag var at annoncen skulle være kortere, med enkelte overskrifter, evt omhandlende 
kultur/frivilligt arbejde 
 
 
8) Hjemmeside 
 
Opdateret 
Dialogmøde 21/10/13 
Der kommer særlig invitation fra Hans Henrik 
 
 
9) Eventuelt 
 
Kirsten fragiver sig titlen som annoncepige - Carol overvejer om han vil transformeres. 
Kirsten ønsker at give posten videre. Ingen meldte sig på banen.  
 
Peter har været til møde med lokalnyt og forslået nyt look. 
 
Bemærk at næste dato for lokalrådsmøde er den 23/10/13 efter generalforsamlingen 
 



 

 

Tak for god ro og orden 
 
 
Mvh 
 
Mijamaya 


