REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LOKALRÅDET 26. august 2014
Sted: Kulsviergården
Deltagere: Hans Henrik Mortensen, Peter Wilhjelm Nielsen, Carlo Medici og Hugo Holm Hansen
Afbud: Mijamaya Holmø Sonne og Helena Hass Madsen
Referent: Hugo Holm Hansen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet 20. maj blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst v. formanden m.fl.
a. Møde med Hillerød kommune
b. Gennemgang af alle
arbejdsgrupper. Er der aktivitet i
gruppen? Og hvis ikke er er så udsigt
til at gruppen bliver aktiv, eller skal
den nedlægges?
c. Frivillighedsarbejdet – Hillerøds
Ridder + Frivillighedscentret
d. Årshjul for Lokalrådet – skal vi lave
et årshjul, der beskriver de
forskellige aktiviteter i Lokalrådet
e. Invitation til politiske partier til at
møde på ”2-mands hånd” med
lokalrådet. Formanden for Venstres
byrådsgruppe har ønsket et sådant
møde. Skal vi invitere andre?
f. Møde med byrådet i foråret 2015 – rundtur til
fokuspunkterne i vores Grønne Sløjfe plan en
lørdag/søndag med efterfølgende frokost.

Godkendt
a. Formanden sender mødedato ud, når den er
kendt.
b. Formanden meddeler Christian Kramer, at vi
opfatter ham som formand for naturgruppen.
Ornitologisk Forening er en selvstændig forening,
som Lokalrådet gerne samarbejder med, men hvor
vi ikke har indflydelse på valg af formand, bestyrelse
o.l.
c. Peter deltager som lokalrådets repræsentnt
d. Kædes sammen med web-sitet og der lægges et
årshjul frem på den kommende generalforsamling.
e. Enighed om at lokalrådet inviterer alle partier
enten enkeltvis eller samlet/i grupper, når byrådet
har fået vores visionsplan.
f. God ide som vi overlader til den kommende
bestyrelse at tage stilling til.

4. Den grønne Sløjfe – det rettede oplæg udsendes
inden mødet

Godkendt, idet Hugo og Peter foretager de sidste
korrekturrettelser. Hugo udsender til byråd, presse
m.v. Peter sørger for fotos, der kan bruges, når
oplægget skal lægges på web-sitet. Der skal et
stykke i LokalNyt – Hugo skriver.

5. Trampestien til Nejede Vest Skoven

Da der er lidt uklarheder omkring ejerforholdene
ved en placering af en trampesti fra Kulsviergården
og ned mod søen og videre over mod Nejede
Vesterskov, skal dette klarlægges. Carlo tog
opgaven.

6. Grusgraven – bestyrelsen har tidligere vedtaget et
notat. Formanden ønsker at dette notat behandles
endeligt efter indskrivning af de ønskede ændringer
for at sikre, at Lokalrådet fortsat er enig i notat,
inden dette sendes til pressen, Nejedegruppen,
byrådet m.v. – det tilrettede notat udsendes inden
mødet

Notatet blev godkendt med enkelte rettelser. Pter
læser korrektur og Hugo sender efterfølgende
notatet til byråd, region, Nejedegruppen, pressen
m.v.
Der skal et stykke i LokalNyt – Hugo skriver.

7. Generalforsamlingen 29. oktober
a. Planlægning af mødet
b. Forslag der skal behandles på
mødet
c. Den kommende bestyrelse og
Lokalrådets arbejde efter generalforsamlingen

a.

b.

c.

Peter indrykker indkaldelse i LokalNyt.
Diriget: Nanna Jensen eller Ole Kaspersen –
formanden undersøger.
Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe
om love- og vedtægter. Næstformanden
forslås som formand for arbejdsgruppen,
der skal fremkomme med et samlet forslag
til nye vedtægter inden 1. juli 2015.
Formanden undersøger, hvem der er på
valg og hvem der tager mod genvalg. Alle
bestyrelsesmedlemmer undersøger
potentielle nye medlemmer.

8. Evt.

Næste møde holdes hos Peter kl. 19:00.

NB Lokalrådet holder næste møde 30. september.
Sted:

Generalforsamlingen holdes 29. oktober.

