
Referat fra bestyrelsesmøde i Alsønderups lokalråd d. 26.03.15.  

 

Deltagere: Hans Henrik Mortensen, Peter Nielsen, Carlo Medici, Steen Lange Jensen og Hugo Holm Hansen 

 

Afbud: Desiree Grandjean og Merete Klem Andersen 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt, men bestyrelsen kunne konstatere, at referaterne endnu ikke var tilgængelige på web 

 

2. Tilføjelser til dagsordenen - Afslag på lovliggørelse af materialebutik TSG råstofgrav 

Taget til efterretning 

 

3. Meddelelser fra formanden 

Affaldsindsamling  19. april 

Peter kontakter Helene og hører om hun vil være tovholder 

 

Møde Hillerød kommune og de andre lokalråd, 14.04.15 kl. 19.00-21.00 på Kulsviergården. 

Hans Henrik, Peter og Hugo deltager. Carlo og Steen er usikre på om de kan. Desiree er bortrejst på 

dagen. Merete giver besked til Hans Henrik, hvis hun ønsker at deltage. 

Hans Henrik holder et 5 min. Oplæg og grusgrav, skolen, Kulsviergården og ønsket om nogle 

konkrete målsætninger ud over dialogen mellem kommune og lokalråd 

Hugo udarbejder 1-2 A4 sider om lokalrådets arbejde til uddeling 

 

4. Den grønne sløjfe 

a. Kultur – intet nyt 

b. Natur – Peter er ved at indkalde til møde samt skrive til kommunen om planer for stier m.v. i 

vores område 

c. Idræt – Kulsviergården – Oasen – Merete afventer at Ole og Susan er tilbage fra ferie 

d. Hjemmeside – Web – Peter sørger for artikel i LokalNyt 

e. Erhverv – Niels Ole har sagt ja til at være formand for gruppen. Næste møde er den 17. april, 

hvor man vil drøfte udvidelse af kredsen. Steen hører om omkostning for en ny legeplads på 

skolen. 

f. Skole – Hans Henrik planlægger møde om skolens samarbejde med lokalområdet midt i maj. 

 

5. Vedtægter 

Der har været afholdt første møde i arbejdsgruppen. Der arbejdes på at forelægge Lokalrådet et 

forslag til nye vedtægter 7. maj 

 

6. Stier – veje m.m 



Peter indkalder til møde og skriver til kommunen ang. kommunens planer for nye stier i vores 

område. 

 

7. Midtvejsmøde 

Der er udsendt oplæg fra arbejdsgruppen. Oplægget blev godkendt. Mødet søges gennemført i 

september. Byrådsgrupperne og de lokale foreninger inviteres i maj. Der bringes artikel i LokalNyt. 

 

8. Lokal Nyt 

Deadline 8. april!!! 

 

9. Åben for tilføjelser 

Den ny lokalplan for Ullerød Nord blev drøftet. Ikke mindst spørgsmålet om åbning af en ny cykelsti 

gennem området. 

 

10. Eventuelt. 

Lokalrådet bør have selvstændig bod på Alsønderup Fester 2016 – altså næste år! 

Vi undersøger om man via kommunen kan få navne på nye tilflyttere, så vi kan lave velkommen info 

til disse fra lokalrådet. 

Der skal vælges ny formand for Nejede Vandværk. 

E-sport foreningen har fået faste lokale i den gamle skolebygning på Baunevej. 

NÆSTE MØDE HOLDES 7. MAJ KL. 18:30 – 21:00 HOS DESIREE, MØLLEHØJVEJ 3 

 

Referent Hugo Holm Hansen 


