Referater 2008 og tidligere

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 22. oktober 2008, kl. 19.15 på
Kulsviergården.
Tilstede: Ole Caspersen, Jan Witthøft, Nanna Jensen, Hans Rasmussen, Carsten Riis og Thomas
Petersen.
Ad 1: Underskrift af generalforsamlingsreferat og ændrede vedtægter
Dirigenten har underskrevet begge dele uden rettelser.
Ad 2: Konstituering
Nanna Lange Jensen fortsætter som kasserer og sekretær, Thomas Pedersen fortsætter som web-master,
øvrige poster fordeles senere.
Ad 3: Planlægning af møder
Foreløbig er bestyrelsesmøder planlagt følgende datoer: 26.11.08, 14.01.09, 11.03.09, 13.05.09 og 10.06.09
Ad 4 + 5: Arbejdsplan for det kommende år og kontakt til/fra medlemmer
Alle var enige om at skabe en større synlighed af Lokalrådet. Dette kan bl.a. ske ved at
bestyrelsesmedlemmerne tager ud til de foreninger, der er medlemmer af Lokalrådet, for at orientere om
Lokalrådets arbejde og høre foreningernes ønsker omkring arbejdet i Alsønderup Sogns lokalområder. Som
en start vil vi kontakte bestyrelserne i Idrætsforeningen og skolen. Der vil også blive arbejdet på mere
synlighed i LokaltNyt.
Ad 6: Kontak til/fra Hillerød kommune
Lokalrådet vil være repræsenteret ved Kulturelt Forums dialog- og netværksmøde d. 23.10.2008
Ad 7: LokaltNyt næste deadline 11.11.08 udkommer uge 50.
Referat af generalforsamlingen vil blive sat i dette nr. En fast klumme med næste mødedato for bestyrelsen
og henvisning til Lokalrådets hjemmeside.
Ad 8: Fibernet.
Lokalrådet vil forsøge at få en konsulent fra Dong til et orienterende møde for alle grundejerforeninger i
Alsønderup Sogns bestyrelser.
Ad 9: Eventuelt.
Thomas orienterede om at Hilnet endnu ikke var så tilfredssillende, at vi kunne benytte Hilnet i stede for
vores hjemmeside.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af generalforsamling i Alsønderup Sogns Lokalråd d. 8. oktober 2008, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Formand Torben Milling bød velkommen.
AD 1: Valg af dirigent
Ole Blaakilde blev valgt og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.
AD 2: Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen: Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af året. Vi har
haft et godt samarbejde med Hillerød kommune, som inddrager lokalrådene mere til høring, før
beslutninger tages, der har således været afholdt lokalrådsrigsdag, hvor vi har deltaget, her blev

kommuneplanen fremlagt til debat. Teknisk udvalgs formand, Marianne Løvdal, har været på besøg
og rundvisning i sognet med henblik på stiprojekter, hastighedsdæmpning og boligudbygning.
Alsønderup Sogn havde igen, for 2008, fået lokalrådpuljen på kr. 400.000 til trafiksanering, primært
ved Kulsviergården og købmanden, hvor der færdes mange skolebørn. Med henblik på dette projekt
har der været afholdt møde med Birthe Taudal, teknik, skoleder og en repræsentant for lokalrådet.
Stiprojektet fra Kulsviergården til Nejede Vesterskov, der er godkendt i 2005, blev lovet igangsat i
2008, men på grund af kommunens dårlige økonomi er alle disse projekter stillet i bero. Lokalrådet
har sammen med kommunens øvrige lokalråd og repræsentanter fra Hillerød kommune været til en
drøftelse af busbetjeningen. Der blev på dette møde varslet en ny indkaldelse i efteråret for en
videre drøftelse af dette emne. Lokalrådet var også repræsenteret ved mødet på Kronborg slot vedr.
Nationalparken for Kongernes Nordsjælland. Alle Hillerød kommunes lokalråd var inviteret til
præsentation i kulturnatten på ”åbent rådhus”. Vi var 3 lokalråd repræsenteret, Brødeskov, Harløse
og Alsønderup.
Herefter kom beretningen til debat. Ole Blaakilde opfordrede lokalrådet til at møde op til det årlige
møde i Kulturelt forum. Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.
AD 3: Forelæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde det revidere regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
AD 4: Fastsættelse af kontingent
Der er ingen ændringer i kontingentet.
AD 5: Budget til orientering
Kassereren fremlagde budget for perioden d. 1. juli 2008 til d. 30. juni 2009 til orientering.
Budgettet udviser for perioden et underskud på kr. 5.557,AD 6: Forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper
Bestyrelsens forslag til ændring af §5.1 og §5.5 blev enstemmigt vedtaget.
AD 6: Valg
5-9 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
2 revisorer
Hans Rasmussen genvalgt for 2 år
Nanna Jensen genvalgt for 2 år
Carsten Riis nyvalgt for 2 år
Thomas Petersen genvalgt for 1 år
Ole Caspersen genvalgt for 1 år
Suppleanter:
Jan Vitthøft genvalgt
Karin Andersen genvalgt
Revisorer:
Hans Torben Andersen genvalgt
Bertil Jepsen genvalgt
AD 7: Eventuelt
Bestyrelsen takkede den afgående formand, Torben Milling, (som ikke ønskede genvalg) for den
store indsats, han har ydet i mange år.
Ole Blaakilde Nanna Jensen
Dirigent referent

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 27. august 2008, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Ole Caspersen, Jan Witthoft, Nanna Jensen, Hans Rasmussen og Thomas
Petersen.
Afbud: Ad 1: Godkendele af referat.
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2: Generalforsamling d. 8. oktober 2008.
Generalforsamlingen afholdes på Kulsviergården, kl. 19.00 – Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af §
5, stk. 5.1 og 5.5 blev forelagt og godkendt.
Formand Torben Milling genopstiller ikke, resten af bestyrelsen og suppleant er villig til genvalg.
Ad 3: Natur og stier.
Ved møde på Kronborg d. 3. september vil afgrænsningen af Nationalparken blive forelagt og drøftet. Den
endelige afgrænsning vil foreligge ca. omkring jul.
Ad 4: Trafik.
De kr. 400.000, som vi var blevet lovet til trafiksanering, er på grund af Hillerød kommunes økonomi, blevet
inddraget.
Der er stadig problemer med alt for hurtig kørsel på Baunevej, husk at passe på vores børn.
Ad 5: Regnskab og budget.
Regnskabet pr. 30.06.2008 er færdigt og udviser et underskud på kr. 2.055,-.
Ad 6: Lokalrådsrigsdag – Hillerød kommune.
Torben Milling, Hans Rasmussen, Ole Caspersen, Nanna Jensen og Jan Witthoft deltager i
Lokalrådsrigsdagen d. 09.09.2008
Ad 7: Kontakt til/fra medlemmer.
Lokalrådet vil arbejde på, at få et tættere samarbejde med medlemmerne.
Ad 8: Kontakt til/fra Hillerød kommune.
Lokalrådet er inviteret til at deltage i Åbent Rådhus under Kulturnatten i Hillerød.
Lokalrådet har sagt ja tak til at deltage med en bod.
Ad 9: Lokalt Nyt.
I næste Lokalt Nyt, der udkommer i uge 42, vil Lokalrådet orientere om Lokalrådsrigsdagen.
Ad 10: Eventuelt.
Intet under dette punkt.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 7. maj 2008, kl. 19.00 på Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Ole Caspersen, Jan Witthoft, Nanna Jensen.
Afbud: Hans Rasmussen og Thomas Petersen.

Ad 1: Godkendele af referat.
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2: Boligudvikling.
Lokalrådet drøftede hastigheden i boligudviklingen i området, og som nævnt tidligere, ønskes der en
langsom boligudvikling – maks.10-15 boliger pr. år, således der kan nå at finde en integration sted i området.
Ad 3: Natur og stier.
Lokalrådet deltog i dialogmøde mellem repræsentanter fra Byrådet og Lokalrådene i Hillerød kommune d.
05.05.2008. Her blev det oplyst, at stien fra Kulsviergården til Nejede Vesterskov vil blive etableret her i 2008
Ad 4: Trafik.
Lokalrådet har sammen med skolen været i dialog med teknisk forvaltning omkring trafikløsning af hastighed
ved Kulsviergården, ved købmanden og ved busstoppestedet, hvor mange børn færdes. Teknisk udvalg vil
komme med et oplæg ca. august, og projektet vil blive startet op i indeværende år. Formanden for Teknisk
udvalg, Marianne Løvdal, kommer til Alsønderup onsdag d. 14.05.08, for sammen med Lokalrådet at se på
området, således ML ved hvad vi taler om. Vi hilser ML meget velkommen og er glade for interessen.
Teknisk udvalg er i gang med en analyse omkring busdriften – også i landsbyerne – Lokalrådene vil blive
indkaldt til et debatmøde i efteråret vedr. den kollektive trafik.
Der er kommet en henvendelse om, at der køres meget stærkt på Baunevej ved daginstitutioner og skolerne.
Ad 5: Eventuelt.
Lokalrådet var repræsenteret ved sidste regionsmøde.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 5. marts 2008, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Thomas Pedersen, Nanna Jensen, Hans Rasmussen, Jan Witthoft.
Afbud: Torben Milling, Ole Caspersen.
Ad 1: Godkendele af referat.
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2: Trafik.
Vedr. trafikregulering omkring Kulsviergården og købmanden i Alsønderup har Teknisk udvalg indstillet at
Alsønderup Sogn igen får lokalrådspuljen på kr. 400.000, dette er godkendt af Byrådet på byrådsmødet d.
27.02.2008 – det er vi rigtig glade for. Prøvelukningen af et stykke af Nejedevej har der været problemer
med, idet noget af afspærringen har været tilsidesat, således kommunen har måttet ud at reetablere
lukningen. Teknisk udvalg er i gang med en analyse omkring busdriften – også i landsbyerne Ad 3: Det lokale netværk.
Via Lokalt Nyt erfares at der er stiftet en ny forening ”Landsbyforeningen – Foreningen for landsby- og
landskabsværdier i Alsønderup og omegn”, Lokalrådet byder velkommen til den nye forening.
Ad 4: Kontakt til/fra Hillerød kommune.
Lokalrådet har sammen med skolen været i dialog med teknisk forvaltning omkring trafikløsning af hastighed
ved Kulsviergården, ved købmanden og ved busstoppestedet, hvor mange børn færdes. Teknisk udvalg vil
komme med et oplæg ca. august, og projektet vil blive startet op i indeværende år. Formanden for Teknisk
udvalg, Marianne Løvdal, kommer til Alsønderup onsdag d. 14.05.08, for sammen med Lokalrådet at se på
området, således ML ved hvad vi taler om. Vi hilser ML meget velkommen og er glade for interessen.
Teknisk udvalg er i gang med en analyse omkring busdriften – også i landsbyerne – Lokalrådene vil blive

indkaldt til et debatmøde i efteråret vedr. den kollektive trafik.
Der er kommet en henvendelse om, at der køres meget stærkt på Baunevej ved daginstitutioner og skolerne.
Borgmester Kirsten Jensen har tilsendt Lokalrådet svar på de spørgsmål, som kom op på Midtvejsmødet d.
6. november 2007, vi har ikke kunnet nå at få svarene med i det sidste Lokalt Nyt, vi prøver at nå det til den
kommende udgivelse.
Ad 5: Fibernet.
Lokalrådet har fået en forespørgsel om man overvejer at tage kontakt til en udbyder af fibernet. Vi prøver at
undersøge muligheden samt tager kontakt til lokalrådet i Uvelse-Lystrup.
Ad 6: Eventuelt.
Intet under dette punkt.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 6. februar 2008, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Ole Caspersen, Thomas Pedersen, Nanna Jensen, Hans Rasmussen & Jan
Witthoft.
Ad 1: Natur og stier.
Skov- og naturstyrelsen har midler afsat til stiprojekter.
Lokalrådet følger op på, den vedtagne sti fra Kulsviergården til Nejede Vesterskov.
Ad 2: Trafik.
Skolen kontaktes for samarbejde om sikring af skolevej til Kulsviergården.
Det er ønskeligt med offentlig transport lidt oftere.
Ad 3: Kulsviergården.
Til orientering vil bestyrelsen på Kulsviergården korrigere de oplyste fejl, i Frederiksborg Amts Avis, vedr.
Kulsviergårdens tilskud og økonomi.
De korrigerede oplysninger vil blive sendt til Frederiksborg Amts Avis.
Ad 4: Planstrategi 2020.
Lokalrådet har set Planstrategien igennem (vision 2020) og synes den ser spændende ud.
Lokalrådet har ingen forslag til ændringer eller uddybninger.
Ad 5: Eventuelt.
Intet under dette punkt.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 22. november 2007, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede:Torben Milling, Ole Caspersen, Nanna Jensen, Hans Rasmussen.
Afbud:Thomas Petersen.

Ad 1: Referater fra visionsdag, generalforsamling og midtvejsmøde.
Referater fra generalforsamling og midtvejsmøde er godkendt og lægges på hjemmesiden.
OC vil sammenskrive referater fra visionsdagen således det kan komme på hjemmesiden før jul.
Ad 2: Underskrift af de nye vedtægter.
De nye vedtægter blev underskrevet og kan lægges ind på hjemmesiden.
Ændring på hjemmesiden af suppleant, Ulla Nielsen udgået, Karin Andersen blev genvalgt.
Ad 3: Restkonstituering af bestyrelsen.
Hans Rasmussen blev genvalgt til næstformand. Herefter ser bestyrelsen således ud:
Formand - Torben Milling
Næstformand - Hans Rasmussen
Kasserer - Nanna Jensen
Sekretær - Nanna Jensen
IT - Thomas Petersen
Bestyrelsesmedlem - Ole Caspersen
Ad 4: Kommuneplan 2009-2017.
Lokalrådet vil fortsætte arbejdet udfra de ønsker, der fremkom på visionsmødet.
Herunder boligudvikling, trafiksikring, kollektiv trafik, stier til grønne områder, ungdomsklub, det lokale
netværk. Vi vil igen ansøge om at få del i lokaltrafikpuljen.
Lokalrådet kontakter skolen for samarbejde om trafiksanering.
Lokalrådet vil opfordre kommunen til at indtænke grønne områder ved nybebyggelse, og der ønskes kun
åben lav bebyggelse.
Ad 5: Lokalrådets rolle/berettigelse.
Det vil være ønskeligt med flere medlemmer i bestyrelsen – iflg. vedtægterne kan der være 9 medlemmer –
således arbejdet i Lokalrådet kunne varetages af flere.
Ad 6: Debatmøde kun for medlemsforeninger.
Formanden foreslog et debatmøde for at få en bredere opbakning og hverve flere medlemmer til
bestyrelsen.
Der herskede tvivl om, hvor mange, der ville komme til et sådant møde.
Bestyrelsen blev enige om, at vi skulle blive bedre til at kommunikere ud, hvilke ting vi arbejdede med og
hvilke resultater vi har opnået.
Dette kan gøres via LokaltNyt.
Ad 7: Fremtidige dagsordner/konsekvenser heraf.
Sekretæren vil før hvert bestyrelsesmøde udsende dagsorden.
Ad 8: Deadlines for Lokaltnyt.
For planlægning af indlæg til Lokaltnyt.
Ad 9: Eventuelt.
Intet.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af Borgermøde (generalforsamling) i Lokalrådet d. 10. oktober 2007, kl. 19.30
på Kulsviergården.
Formand Torben Milling bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent.
Ole Caspersen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.
Ad 2: Bestyrelsens beretning.
Formanden fremlagde beretningen:
Lokalrådet synes vi har haft et godt år.
Hillerøds visionsproces har givet lokalsamfundene en ny netside, som vi skal bruge. Den finansieres af
kommunen.
Lokalrådet har deltaget i visionsgruppen ”Nem adgang til naturen”, hvor vi har presset yderligere på for at få
anlagt stien mellem Alsønderup og Nejede Vesterskov. Selvom den er optaget i kommunens stiregister, med
ekspropriation og anlæg som grussti, bliver den nu anlagt som trampesti for lokaltrafikpuljepenge. Det er vi i
sagens natur i mod, men hellere få en sti nu, vi mangler den sti.
Der er nu gennemført første del af aftalen med teknisk udvalg vedr. trafiksanering. Vi har fået 4 stationære
hastighedsmålere. Der er udlagt rødt asfalt ved indkørslerne til Nejede, Alsønderup og Tulstrup. Glædeligt er
det, at hastigheden generelt er sænket, der hvor der er sat hastighedsmålere op.
Vi har på de seneste møder med udvalg og forvaltning fastholdt ønskerne om:
- At få gjort noget ved Pibemøllevej ved Kulsviergården. Med skolens udvidelse til og med 9. skoleår, er
behovet for sikring af skolebørnenes krydsning af vejen vigtig. Det er taget med i listen over projekter i puljen
for sikring af skoleveje for 2008.
- At få bedre sikring i Nejede mod for høje hastigheder.
Vi har deltaget i ”Borgerværkstedet” som kommunen arrangerede 5. september som igangsætter til arbejdet
med kommuneplan 2009-2021.
Vi var selv i gang med arrangementet ”Visioner for lokalsamfundet” den 29. september. Der var 42 borgere
samlet denne dag. Vi fik en del spørgsmål besvaret og på nogle områder de fremmødte borgers mening om,
hvad lokalrådet bør arbejde videre med til kommuneplan 2009-2021. Viceborgmester Kirsten Jensen deltog
med et indlæg og i debatten hele dagen. Ingo Hvid (kultur) var også til stede.
Vi håber, den nye bestyrelse tager resultatet fra visionsdagen med i arbejdet med kommuneplanene. Det var
tanken, at denne skulle danne basis for debatten til midtvejsmødet med byrådet den 6. november. Det vil
kunne give os et fingerpeg om, hvad vi kan forvente at få politisk opbakning til at komme igennem med i
kommuneplanen.
Kommentarer/spørgsmål til bestyrelsens beretning:
Her blev bestyrelsen opfordret til at arbejde for at forbedre den kollektive trafik – især Bendstrup mangler
busforbindelser.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3: Forelæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde det revidere regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
Ad 4: Budget til orientering.
Kassereren fremlagde budget for perioden d. 1. juli 2007 til d. 30. juni 2008 til orientering.
Budgettet udviser for perioden et underskud på kr. 9.198,AD 5: Indkomne forslag – herunder forslag fra bestyrelsen og vedtægtsændringer
De omdelte vedtægter blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.
Ad 6: Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer.
Følgende blev valgt:
Bestyrelsesmedlemmer
Torben Milling (genvalgt)

Hans Rasmussen (genvalgt)
Nanna Jensen (genvalgt)
Thomas Petersen (genvalgt)
Ole Caspersen (genvalgt)
Bestyrelsessuppleanter
Karin Andersen (genvalgt)
Jan Vitthøft (nyvalgt)
Revisorer
Bertil Jepsen (genvalgt)
Hans Torben Andersen (genvalgt)
Ad 7: Eventuelt.
Bestyrelsen blev opfordret til at få gennemført navneændring af ”den lille Nejedevej”
Formanden afsluttede med at takke for god ro og orden.
Som dirigent: Ole Caspersen
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 21. maj 2007, kl. 19.00 på Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Ole Caspersen, Thomas Petersen, Torben Boe Nielsen og Nanna Jensen
Afbud: Steen Bundgård og Hans Rasmussen
Ad 1: Trafik - orientering.
Torben M og Nanna J deltog i møde med teknisk udvalg d. 3. maj 2007, hvor det videre forløb vedr.
trafiksanering i sognet blev drøftet.
Da elever i skoletiden benytter Kulsviergårdens hal, vil det være en fordel at inddrage skolens leder og
bestyrelse i drøftelserne.
Formand for Teknisk udvalg, Marianne Løvdal, vil komme til Alsønderup, for at se på området. Torben M og
Nanna J viser rundt.
Ad 2: Fritidstilbud - orientering fra møde d. 19.04.2007.
Da skolen udvider til og med 9. klasse, er der stort behov for en ungdomsklub, hvor de unge kan få mulighed
for at mødes.
Der har siden august 2006 været to aftenåbninger pr. uge for de ældste børn, hvor der har deltaget 15-30
unge mennesker hver gang.
Der har været midlertidige bevillinger for ½ år ad gangen. Det er et ønske, at bevillingen kan blive
permanent, således der kan oprettes en ungdomsklub for de 14-18 årige.
Der er også et stort behov for lokalekapacitet.
Der blev nedsat et udvalg bestående af 1 medlem af skolebestyrelsen, skoleleder, formand for
idrætsforeningen, formand for Kulsviergården og sfo/klub leder.
Ad 3: Borgermøde/temadag.
Lokalrådet planlægger at afholde en temadag for alle sognets beboere. Temaet vil være "Udvikling og
fremtidige visioner" for lokalsamfundet.
Ole Caspersen udarbejder oplæg.
Ad 4: Vedtægtsændringer.
Bestyrelsen mener tiden er inde til at ændre/stramme op på den sproglige formulering i vedtægterne.
Vedtægterne blev gennemgået og rettet til.

Ad 5: Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juni 2007, kl. 18.00
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 26. marts 2007, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Hans Rasmussen, Ole Caspersen, Thomas Petersen, Torben Boe Nielsen &
Nanna Jensen (19.00-20.00)
Fraværende: Steen Bundgaard
Ad 1: Vedtægtsændringer.
Det blev besluttet, at gennemgå vedtægterne for at modernisere og stramme op på sprogbruget, herunder
bl.a. sikring af antal bestyrelsesmedlemmer fra den enkelte forening, og f.eks. ændre termen/ordet
Borgermøde til Generalforsamling.
Ad 2: Trafik.
Formanden for teknisk udvalg er tilskrevet vedr. møde om færdiggørelse af trafiksaneringen, som er
påbegyndt, inden lokaltrafikmidlerne fordeles for 2007. (invitation til møde modtaget d. 27.03.2007)
Ad 3: evt. udstykningsplaner.
Lokalrådet vil afholde borgermøde/temadag for alle sognets beboere. Temaet vil være, ”Hvordan ønsker vi
sognet udbygget” herunder, hvor, hvor meget, hvornår. Mødet vil blive bekendtgjort i LokaltNyt (deadline d.
24. juli 2007) samt pr. brev til formændene for de foreninger, der er medlemmer af Lokalrådet og lokale
opslag.
Ad 4: Visionsarbejdet i Hillerød.
Visionsarbejdet for Hillerød kommune er afsluttet. Ole Caspersen og Torben Milling har deltaget i gruppen
”Nem adgang til naturen” bl.a. for at påvirke og påpege vore nærrekreative områder, som vi ønsker at kunne
komme til uden at skulle sætte os i en bil. Ole Caspersen berettede om processen med at skabe et
friluftskort, som gruppen afleverer en færdig udgave af ultimo maj, samt oplægget til en grøn politik for
kommunen med overskriften ”Vision for natur og friluftsliv i Hillerød kommune”.
Ad 5: Eventuelt.
Orientering vedr. Baunetgården, skolen og fritidstilbuddet til 8. og 9. klassetrin.
Mødet afsluttet kl. 20.50
Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 26. april 2007, kl. 19.00 på Kulsviergården.
Som referent: Nanna Jensen / Torben Milling

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 2. november 2006, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede:Torben Milling, Ole Caspersen, Steen Bundgaard & Nanna Jensen.
Afbud:Hans Rasmussen, Thomas Petersen & Torben Boe Nielsen

Ad 1: Konstituering.
Torben Milling - Formand
Hans Rasmussen - Næstformand
Torben Boe Nielsen - Kasserer
Nanna Jensen - Sekretær
Thomas Petersen - IT
Ole Caspersen - Bestyrelsesmedlem
Steen Bundgaard - Bestyrelsesmedlem
Mødedatoer.
Torsdag d. 11.01.07, kl. 19.00 på Kulsviergården.
Torsdag d. 15.03.07, kl. 19.00 på Kulsviergården.
Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer, torsdag d. 26.04.07, kl. 19.00 på Kulsviergården.
Tirsdag d. 12.06.07, kl. 18.00 mødested oplyses senere, evaluerings- og planlægningsmøde.
Torsdag d. 06.09.07, kl. 19.00 på Kulsviergården.
Generalforsamling torsdag d. 11.10.07, kl. 19.00 på Kulsviergården.
Midtvejsmøde tirsdag d. 06.11.07 på Kulsviergården.
Ad 2: Hastighedsplan.
Teknisk forvaltning er i øjeblikket ved at indhente priser på byzonetavler, rød asfalt og fartdisplay ”din fart”.
Opstarten på hastighedsplanen vil være i Nejede, Tulstrup og Alsønderup. Vi søger om del i puljen igen i år
2007.
Ad 3: Resume på møde om friluftskort d. 23.10.06 på Alsønderup skole.
Der bliver afholdt en møderække i lokalområderne, hvorefter der vil blive udarbejdet kort med
udsigtspunkter, lokalhistoriske steder og nuværende samt ønskede stier indtegnet. Det færdige kort vil blive
udsendt til lokalrådene med en høringsfrist.
Ad 4: Baunetgården.
Der har været rejsegilde på nybygningen.
Ad 5: Hvordan går det med byggetilladelse på Kulsviergården, skal vi ind og støtte.
Vedr. en kold hal. Her var intet nyt.
Ad 6: Eventuelt.
Intet under dette punkt.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af Borgermøde (generalforsamling) i Lokalrådet den 3. oktober 2006, kl.
19.30 på Kulsviergården.
Ad 1: Valg af dirigent.
Forsamlingen godkendte Thomas Petersen som dirigent, der oplyste at dato for Borgermødet har været
offentliggjort i LokaltNyt, august måned og var derfor lovligt indvarslet.
Ad 2: Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning.
Kommuneplan 2005-2017. Arbejdet påbegyndt i marts 2004, hvor Lokalrådet forlagde ønsker til fremtiden
for Teknisk udvalg. April 2005 fortsatte det med Agenda 21 møde. Resultatet af disse to møder er stort set
uændret indgået i kommuneplanforslaget 2005-2017 for vores lokalområde. Jeg håber, at vi over en rum tid
får lov til at få de ca 190 boliger, som kan gøre lokalsamfundet selvbærende m.h.t. tilgang af børn til

daginstitutioner, skole, idrætsforening & FDF.
Trafik: Det lykkedes os at få lokaltrafikpuljen for 2006 på kr. 410.000,- Lokalrådets trafikudvalg har i
samarbejde med Teknisk- udvalg og forvaltning udarbejdet et forslag til nedsættelse af hastighed i
Alsønderup Sogns byområder. Forslaget er baseret på lokalsamfundets ønsker. For sikring af
skoleelevernes færden søges fra skolen om midler fra sikring af skoleveje.
Institutionspladser: Vi gør til stadighed kommunen opmærksom på, at der ønskes endnu en hel institution
til området. I ombygningen af Baunetgården indgår 20 børnehavepladser. FDF får også lokaler her. Tulstrup
MC har fået lokaler på Viemosegård.
Fritidsordning for 14-17 årige: Er en direkte følge af at skolen er udvidet til og med 9. klassetrin.
Fritidsordningen er startet op 2-3 aftener pr. uge i foreløbige lokale i SFO
Sti: Stien fra Alsønderup til Nejede Vesterskov er blevet optaget i det kommunale stiregister. Den er en følge
af arbejdet med Nationalparken ”Kongernes Nordsjælland”.
Nationalpark: Udkast til lov om nationalparker er ude i høring og Lokalrådet vil kræve at være
klageberettiget. Vi er en paraplyforening, der varetager overordnede interesser og har en væsentlig
interesse i Nationalparkens udvikling og drift i henhold til udkastets § 29.
Visionsarbejde for Ny Hillerød Kommune: Vi deltager i visionsgruppe 6 ”Nem adgang til naturen”. Vi har
sat os to primære mål: At udarbejde et friluftskort, hvor der med hjælp fra lokalområderne skal være
markeret alt hvad, kan være af interesse på en tur ud i det blå. Vision for friluftsliv og natur, forslag/grundlag
for ”en grøn politik” for Ny Hillerød Kommune. Den 23. oktober kl. 19-21 er der arrangeret møde vedr.
friluftskortet med deltagelse af statsskovvæsenet, kommunen og lokalrådet. Mødet afholdes på skolen.
Lidt selvros: Vi er glade for at vores lokalsamfund bliver taget frem som et godt eksempel på et
velfungerende lokalsamfund, hvor vi blander os positivt og engageret i de forhold, der kan påvirke vores
lokalområde.
Beretningen blev sat til debat. Der fremkom ønske om, at Bendstrupvej gøres bredere. Ønske om støjvold
(jordvold) i Sønder Strødam.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad 3: Forelæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et underskud på kr. 4.972,26 regnskabet blev
enstemmigt godkendt.
Ad 4: Budget til orientering.
Kassereren fremlagde budget.
Ad 5: Forslag, herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Ad 6: Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer.
Følgende blev valgt:
Bestyrelsesmedlemmer
Torben Milling, Thomas Petersen, Torben Boe Nielsen, Hans Rasmussen og Nanna Jensen.
Alle genvalgte. Som nyvalgte: Ole Capersen og Steen Bundgaard
Bestyrelsessuppleanter
Ulla Lund Nielsen og Karin Andersen genvalgt

Revisorer
Bertil Jepsen og Hans Torben Andersen genvalgt.
Ad 7: Eventuelt.
Intet under dette punkt
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 22. august 2006, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Hans Rasmussen, Thomas Petersen, Torben Boe Nielsen & Nanna Jensen.
Afbud: Ad 1: Hastighed og trafik.
Lokalrådets trafikgruppe fremlagde forslag til hastighedsplan. Forslaget blev enstemmigt godkendt, således
at trafikgruppen kan forelægge forslaget for Teknisk Udvalg. Trafikgruppen har været rundt i lokalområderne
for at danne sig et billede af hvilke muligheder der er for at få mest muligt ud af Lokalrådspuljen på kr.
400.000 samt tilgodese så bredt i sognet som muligt, dog under hensyntagen til, hvor der er størst behov for
trafikdæmpende foranstaltninger.
Vedr. det nye byggeri i Alsønderup ved Hillerødvej har Lokalrådet fået henvendelse fra beboere/forældre.
Beboere/forældre vil gerne i byggeperioden have indkørsel af den tunge trafik fra Hillerødvej, således at
børnene kan komme trygt i skole. Dette har Lokalrådet støttet op om dels ved borgermødet om Lokalplan
340, d. 24.08.06 og dels ved formandens skriftlige anmodning til Teknisk Udvalg.
Ad 2: Fritidstilbud til 14-17 årige.
Der er lokaler som kan benyttes i SFO og Klub. Der er blevet ansat 1 medarbejder på begrænset tid, på
grund af Kommunesammenlægningen.
De unge skal inddrages i hvilke aktiviteter, der skal være.
Ad 3: Økonomi/regnskab.
I regnskabet for 2005 var der budgetteret med et underskud på kr. 9.586,- det realiserede underskud er
blevet kr. 4.972,26
Ad 4: Orientering.
Formanden har deltaget i en temauge i Hillerød Kommune i gruppen ”grøn politik”, hvor der blev arbejdet
med adgangen til grønne områder, stier, oplevelsesture samt grønne kiler og arealer ved nybyggeri.
Baunetgården vil blive nedrevet og genopbygget, det kan ikke svare sig at renovere den. Så der vil nok gå
lidt længere tid end først planlagt før FDF kan benytte de nye lokaler.
Ad 5: Eventuelt.
Intet under dette punkt..
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 24. april 2006, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Hans Rasmussen, Thomas Petersen, Torben Boe Nielsen & Nanna Jensen.
Afbud: -

Ad 1: Hastighed og trafik.
Hastighedsdæmpning i Alsønderup sogn vil være med på Teknisk udvalgs majmøde.
Ad 2: Fritidstilbud til 14-17 årige.
Der arbejdes i øjeblikket på at finde egnede lokaler. Dette skal løses før man kan komme videre.
Ad 3: Hillerød Kommunes Netværkskonference.
Torben Milling deltager i gruppe 6 ”Nem adgang til naturen”.
Her blev foreslået kort over Hillerød Kommune med orientering om natur- og kulturområder, feks. Når man er
ved Alsønderup kirke, kan man på kortet/folder læse om kirken. Det kan muligvis også være en elektronisk
guide.
Ad 4: Sammenlægningsudvalgsmøde d. 05.04.2006.
Der er fra politisk side givet udtryk for stor tilfredshed med oplægget/orienteringen fra lokalområdet som start
på sammenlægningsudvalgsmødet på Kulviergården d. 05.04.06
Torben Milling vil skrive referat af mødet til LokaltNyt.
Ad 5: Økonomi.
Der er udsendt girokort til medlemmerne.
Ad 6: Orientering.
FDF forventer at kunne tage lokalerne på Baunetgården i brug i starten af 2007.
Ad 7: Eventuelt.
Næste møde d. 13.06.06 vil foregå ude i byen. Torben Milling sørger for reservation.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 21. ferbruar 2006, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Hans Rasmussen, Thomas Petersen & Nanna Jensen.
Afbud: Torben Boe Nielsen
Ad 1: Møde vedr. Fritidstilbud 14-17 år.
Repræsentanter fra Lokalrådet har deltaget i et indledende møde vedr. Fritidstilbud for 14-17 årige.
Det var et konstruktivt møde, hvor der kom mange gode ideer frem.
Først og fremmest skal der ses på lokalemuligheder.
Der arbejdes videre med Fritidstilbudet.
Ad 2: Hastighed og trafik.
Lokalrådets trafikudvalg har haft en god respons på artiklen i LokaltNyt.
Når deadline for skriftlig tilbagemelding til trafikudvalget er passeret tages der kontakt til Teknisk udvalg.
Ad 3: Kommuneplan 2005-2017.
Lokalrådet har afgivet et høringssvar d. 09.11.2005, dette indeholdt trafik, boligudvikling, udbygning af
Alsønderup skole, udbygning af daginstitution samt natur- og vandindvingsinteresser.
Ad 4: Lokalsamfundenes gruppearbejde.
Hillerød kommune har lavet en møderække for Lokalsamfundene i den ny Hillerød kommune, hvor der
drøftes Lokalsamfundenes interne organisering, Lokalsamfundene og kommunen og Lokalsamfundene
imellem.

Torben Milling deltager i disse møder.
Referater fra møderne kan ses på www.nyhillerod.dk
Ad 5: Trampesti mv (hastehøringssvar udsendt d. 12.12.05).
Lokalrådet kunne tilslutte sig Hillerød kommunes forslag nr. 4.
Ad 6: Eventuelt.
Sammenlægningsudvalget afholder møde i Alsønderup d. 5. april, Lokalrådet vil på forhånd tilsende udvalget
nogle spørgsmål samt give fremmøde d. 5. april 2006
Som referent: Nanna Jensen

Referat af vælgermøde d. 25. oktober 2005 på Kulsviergården.
Ordstyrer: Knud Sørensen
Politikere i panelet: A – Nick Hækkerup (NH), B – Kim Køhler (KK), C – Sven-Ove Larsen (SOL), F – Rikke
Macholm (RM), O – Hans Andersen (HA), K – Astrid Reuss Schmidt (ARS), T – Tue Tortzen (TT), V – Ole
Roed Jacobsen (ORJ), H – Torben Vinther (TV), T – Martin Devantier (MD).
Velkomst: Lokalrådets formand, Torben Milling, bød velkommen og henviste til de ”12 appetitvækkere” som
Lokalrådet havde tilsendt de tilstedeværende politikere samt lå i kopi på bordene. Torben Milling henviste til
Hillerød kommunes kapacitetsanalyse fra juni 2005 vedr. daginstitutionspladser, udfra denne havde TM
beregnet, at der var et stort udækket behov for at få børnene passet indensogns, ca. 86 pladser. Yderligere
er der planlagt 55 nye boliger. Beboerne i Alsønderup Sogn er meget glade for, at skolen bliver udvidet til 9.
klassetrin, af 14-17 årige har vi ca. 110, derfor er det vigtigt, der bliver tilbud til denne aldersgruppe i deres
fritid. Skævinge skov indvies i morgen , den gamle skolesti mellem Gl. Skolevej og Rævegravsvej kunne
måske være en del af en sti til den nye skov.
Herefter var der politikerrunde á 3 minutter til hver. Der var trukket lod om rækkefølgen:
(TV): lagde vægt på, at være borgernes vagthund i forbindelse med lokalplaner, borgerne skal høres før
udarbejdelsen af lokalplanerne. Høje Hillerød følte at Hillerød by var ved at ændre karakter ved nybyggeri på
5 etager.
(TT): Busdriften skal betales af kommunerne indenfor den nye kommunegrænse. I landsbyerne vil det være
relevant med mindre rutebusser morgen og aften, midt på dagen kan der være telebusser. Fælleslisten
støtter en rolig boligudvikling, herunder ældreboliger, kulturen skal støttes i landsbyerne, landsbyerne tages
alvorligt.
(RM): Alsønderup skole skal være udbygget i år 2007, udbygningsplanerne med 200 boliger i Alsønderup og
Tulstrup området skal indeholde ældreboliger såvel visiterede som uvisiterede boliger. Socialistisk Folkeparti
mener det er vigtigt at børnene passes i nærmiljøet og at bibeholde de grønne områder. Spørg de unge,
hvilke tiltag de kunne ønske sig i deres fritid.
(KK): Der skal være mere fokus på det enkelte menneske, bedre hjemmehjælp, hvor man går ind og ser på
den enkeltes behov, integration ved at komme i arbejde. Det Radikale Venstre går ind for en koordinering af
miljøarbejdet mellem de 10 kommuner, vil bevare det åbne land, ikke bare udbygge. Beboerne bor her, fordi
der er det åbne land.
(SOL): Der er godt gang i Hillerød, som er Nordsjællands handelsby. Lokalrådet i Alsønderup har udvist stor
aktivitet for at få hastighedsdæmpninger i sognet, bl.a. har de afholdt en trafikuge. Teknisk udvalg prioriterer

hastighedsdæmningen i Alsønderup sogn meget højt. Det Konservative Folkeparti vil gerne støtte
stiprojekterne.
(MD): Mange unge mennesker er interesserede i at komme til at spille i et band, derfor er det nødvendigt at
få øvelokale stillet til rådighed. Man har haft midlertidige lokaler i det gamle mejeri, og blev lovet genhusning,
dette er ikke blevet holdt. Det troværdige musikparti er et protestparti og ikke et almindeligt politisk parti.
(HA): Er glad for det aktive lokalråd, der kan råbe politikerne op. Vi skal bevare Alsønderup som det er,
ingen højhuse. Dansk Folkeparti ønsker en erhvervspolitik, hvor der gerne må tiltrækkes små virksomheder,
f.eks. håndværkere og et fiskehus. Vi skal føre en god ældrepolitik, det er de ældre, der har skaffet
velfærden for os andre.
(ORJ): HUR har godkendt et arealudlæg i Skævinge på 100 hektar. Kommuneplanen er allerede ved at blive
revideret til den nye storkommune. Venstre går ind for nærdemokrati ved at inddrage borgerne ved
borgermøder og planværksteder for at komme med input til den nye kommuneplan.
(ARS): Det gode liv trives med familien, har familien det godt, har samfundet det godt. Kristendemokraterne
fik i budgetforhandlingerne for 2006 vedtaget at kommunen skal tilbyde gratis samlivskurser. Nej til
fremmedhad, ja til integration. Anbefaler at der i lokalområdet ikke bygges højhuse som i Sofienborg.
(NH): Hillerød som Regionshovedstad giver mulighed for at bevare og udvikle. Alsønderup og Tulstrup
udbygges, skolen udbygges til 9. klasse, FDF vil kunne benytte Baunetgården, der om dagen vil blive brugt
til skovbørnehave. Vi er opmærksomme på yderligere pasningsbehov. Vi går ind for en idrætsplan ved
Kulsviergården. Socialdemokratiet går ind for dialog med lokalsamfundene. Udvikling skal ske ved
samarbejde. Lokalrådene kommer til at spille en central rolle.
Derefter gik man over til debat. Nedenstående er udpluk fra debatten:
Fra skolen lød en stor tak til byrådet og borgmester Nick Hækkerup fordi de har gjort det muligt at udvide
skolen til 9. klasse.
Strålingsfare vedr. mobiltelefonantenne v/Børnehuset i Tulstrup. (SOL) oplyser, at kommunen intet kan gøre,
da den holder sig indenfor masteloven og iflg. oplysninger til kommunen er der ingen strålingsfare.
Trafiksikkerhedsplan. (ORJ) støtter tankerne med om mulighed for sti til den nye skov samt sti rundt om
Arresøen, dette vil også kunne tiltrække turister, som handelslivet også vil have glæde af, og det er det
kommunen skal leve af.
Nationalpark, ”vil I støtte miljøtankerne i forslaget”? (SOL) er tilhænger af korridorerne, så kan man diskutere
størrelsen.
RM anbefaler 2 voksne i de små klasse.
Kultur. (NH) den offentlige støtte er steget til Musikskolen. Vi har Mastodonterne, Kræmmermarked, Tivoli
Cup, Frederiksborgcentret arrangerer koncerter, til kunstnere kommer der nye lokaler på
Kræmmermarkedspladsen. (RM) man skal tilgodese lokalsamfundene. (ORJ) vi må ikke glemme
forsamlingshusene, der er med til at skabe kulturen.
ARS befordringstilskuddet til elever på de frie grundskoler bortfalder fra 2006, derfor opfordres kommunen til
at yde et tilskud, kommunen sparer i forvejen kr. 25.000,- pr. elev i de frie grundskoler.
Tulstrup MC vil gerne forblive i lokalområdet, men står uden lokaler når Baunetgården bliver daginstitution.
(NH) der er endnu ikke taget nogen beslutning om at MC ikke kan være på Baunetgården, der vil blive
indgået en dialog med MC.
”Bøller på Posen” (ORJ) Videoovervågning kan ikke stå alene, SSP og misbrugskonsulenterne skal også

inddrages. Fra skolen anbefales det at tilbud til vores unge decentraliceres.
Støjen fra Isterødvejen v/Frederiksværksgade er ulidelig. Det er et stort ønske at, der bliver lavet en jordvold.
(NH) i forbindelse med anlæg af Ullerødbyen, vil jorden blive brugt til støjvold. (SOL) volden vil blive
påbegyndt i den sydlige del.
Både fra deltagere og politikere blev der lagt vægt på at nærdemokrati og lokalråd er vigtige.
Som slut på vælgermødet fik politikerne ordet til en kort afrunding.
Som referent for Alsønderup Sogns Lokalråd: Nanna Jensen

Referat af åbent dialogmøde med Hillerød Kommune d. 10. oktober 2005 på
Alsønderup skole.
Tilstede: Politikere, embedsmænd og borgere, i alt ca. 40 personer.
Borgmester Nick Hækkerup bød velkommen, hvorefter der var en kort præsentation, ved Alice Petersen, af
Kommuneplan 2005-2017 vedr. Tulstrup-Alsønderup området, hvor byudvikling med omtanke også indgik.
Herefter fremlagde Torben Milling Lokalrådets kommentarer til kommuneplanen. Torben Milling kom i sit
indlæg ind på daginstitution på Baunetgården med plads til FDF´erne trafik, nye bebyggelser, grøn kile
omkring Baunethøjen, trampestiprojekt til Arresø, forhåbentlig kommende sti fra Alsønderup over
Baunethøjen til Gribsskov, tidligere skole- og kirkestier og viste den tidligere sti mellem Rævegravsvej og Gl.
Skolevej til brug for skolebørn fra Nejede til Rytterskolen i Tulstrup, samt gadekæret.
Hans Asmussen, fra projektgruppen vedr. flytning af idrætsfaciliteter, fremlagde en skitse over hvorledes, der
påtænkes at idrætsfaciliteterne vil komme til at blive placeret ved Kulsviergården og dennes udvidelser.
Herefter var der debat, hvor bl.a.følgende kommentarer og spørgsmål blev drøftet:
I kommuneplanen bliver der i forbindelse med nybyggeri nævnt kvalitet og arkitektur, dette betyder, at man
ser på højde, materialevalg, belysning o.lign. Fra forsamlingen blev der givet udtryk for, at man ikke ønskede
høje byggerier (som på Sofienborg).
De planer der ligger for Ullerødbyen, hvor alle boliger skal have adgang til grønne elementer og hvor
delområderne placeres så de ligger ud til naturområder og fælles landskab, opfordres politikerne til at føre
videre ved nybebyggelse i vores område. Der opfordres også til at holde bebyggelsesgraden på max 25%
Skolen vil gerne bibeholde fodboldbanen ved SFO, idet den bliver benyttet af mange af børnene i
hverdagen. Skolen støtter trampestier, som foreslået af Lokalrådet, fra Kulsviergården til Nejede Vesterskov
og videre til Arresø. Skolen vil trygt kunne benytte trampestien til eleverne og få en levende undervisning i
naturfag. I dag lejes der en bus, da trafikken på Ravnsbjergvej er så farlig, at man ikke kan gå til Nejede
Vesterskov. Dette er en meget dyr løsning.
Der opfordres til at bibeholde den lille sø på arealet ved Hillerødvej/Bøgebakkevej, hvor der vil blive en ny
bebyggelse. Søen er under naturbeskyttelseslovens §3. Lokalrådet opfordres kraftigt til at arbejde for
bevarelsen af søen.
Mellem Tulstrup og Alsønderup kan der evt. være råstofinteresser, men her kan opstå en interessekonflikt,
idet der også her er særlige drikkevandsinteresser.

Der bliver kørt meget stærkt på strækningen mellem Tulstrup og Alsønderup, der opfordres kraftigt til
hastighedssænkning, måske vil det også få afsmittedende virkning på hastigheden i landsbyerne.
Som referent for Alsønderup Sogns Lokalråd: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 4. oktober 2005, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Torben Boe Nielsen, Nanna Jensen & Thomas Petersen.
Afbud: Hans Rasmussen
Ad 1: Konstituering.







Formand - Torben Milling
Næstformand - Hans Rasmussen
Kasserer - Torben Boe Nielsen
Sekretær - Nanna Jensen
Hjemmeside samt Lokalt Nyt redaktionen - Thomas Petersen

Ad 2: Vælgermøde d. 25.10.2005.
Der startes kl. 18.30 med gule ærter og flæsk samt 1 øl/vand for kr. 60,Kl. 19.30 er der vælgermøde, hvor alle politiske partier i Hillerød byråd er repræsenteret.
Knud Sørensen er ordstyrer.
Ad 3: Dialogmøde d. 10. oktober 2005 vedr. kommuneplan 2005.
Hillerød kommune har inviteret til åbent dialogmøde her i Alsønderup, mødet vil koncentrere sig om
udviklingen i Tulstrup og Alsønderup.
Lokalrådet er blevet bedt om at komme med et indlæg på mødet.
Formanden vil i sit indlæg komme ind på trafik, nye bebyggelser, grøn kile omkring Baunethøjen, stiprojekt til
Arresø, tidligere sti mellem Rævegravsvej og Gl. Skolevej til brug for skolebørn samt gadekæret.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af Generalforsamling i Lokalrådet den 21. september 2005, kl. 19.30 på
Kulsviergården.
Ad 1: Valg af dirigent.
Forsamlingen godkendte Torben Milling som dirigent, der oplyste at dato for Borgermødet har været
offentliggjort på Lokalrådets hjemmeside fra den 13. november 2004. Torben Milling beklagede at
offentliggørelsen i avisen desværre ikke overholdt de 4 uger som indkaldelsesfrist, alle medlemmer har fået
tilsendt indkaldelse direkte. Forsamlingen godkendte legaliteten for Borgermødet.
Ad 2: Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder, holdt 2 møder med
teknisk udvalg og forvaltning samt deltaget i kommunens møde vedr. områdeplan for Alsønderup-Tulstrup.
Beretningen indeholdt 7 punkter, der er arbejdet med i det forgangne år:
 Nyt fælles blad LokaltNyt som vi takker Hans Asmussen for det store arbejde for at det lykkedes at komme
godt fra start.

 Hastighedsplan med hastighedsnedsættende foranstaltninger. Lokalrådet har afholdt møde med
kommunen d. 30. november 2004 samt d. 15. september 2005. Der er foretaget hastighedsmålinger i ugerne
37 og 44 2004, hvor målingerne viste, at der blev kørt meget for hurtigt i vores område. I uge 19 afholdt
Lokalrådet en trafikuge, hvor Hillerød kommune velvilligt havde opsat transportable hastighedsmålere, dette
gjorde, at der var en faldende tendens i hastigheden, men stadigvæk er vi alt for mange, der kører for hurtigt.
Derfor arbejder Lokalrådet videre med hastighedsnedsættende foranstaltninger og skal komme med et
oplæg til kommunen.
 Nationalparkprojektet Kongernes Nordsjælland. Lokalrådet har sat to fingeraftryk på projektet. Det ene er
anvendelse af mobiltelefonnumre på særlige kulturelle eller landskabelige steder, som ligger i Frederiksborg
Amts regi. Det andet er en sti fra Alsønderup til Arresø via Nejede Vesterskov.
 Møde for nye beboere. Mødet d. 17. marts 2005 blev afholdt for sidste gang. Da tilslutningen ikke har
været særligt stor, har bestyrelsen ment, at LokaltNyt er så informativt, at der ikke er basis for at afholde
dette møde længere.
 Ændring af omfartsvejen ved Tulstrup. Omfartsvejen har fået asfalt på og den er blevet åbnet for almen
trafik.
 Rammerne for lokalsamfundenes samarbejde med den nye Hillerød Kommune. Borgmestrene for
Skævinge og Hillerød kommuner har inviteret lokalsamfundene til en møderække i ”arbejdsgruppen for
lokalsamfundenes fremtidige rolle og organisation” som afsluttes med en rapport i januar 2006.
 Vælgermøde den 25.10.2005. Lokalrådet afholder vælgermøde, hvor der er tilsagn fra alle opstillede
partier. For at få en god debat, vil vi opfordre til at benytte vores hjemmeside til at komme med emner til
debat.
Beretningen blev sat til debat, her fremkom et ønske om, at Nejedevej bliver lukket på det sidste stykke, fra
omfartsvejen og til Hillerødvej. Man så også gerne, der blev gjort noget ved gadekæret.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad 3: Forelæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde regnskab, der udviste et overskud på kr. 4.996,14 regnskabet blev enstemmigt
godkendt
Ad 4: Budget til orientering.
Kassereren fremlagde budget for perioden d. 01.07.2005-30.06.2006, budgettet udviser et underskud på kr.
9.586,Ad 5: Forslag, herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper.
Der var ikke indkommet nogle forslag
Ad 6: Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer.
Følgende blev valgt:
Bestyrelsesmedlemmer
Torben Milling, Thomas Petersen, Torben Boe Nielsen, Hans Rasmussen og Nanna Jensen.
(Thomas Petersen lod sig genvælge til at passe Alsønderup Sogn Online samt repræsentere Lokalrådet i
redaktionen af LokaltNyt)
Bestyrelsessuppleanter
Ulla Lund Nielsen og Karin Andersen
Revisorer
Bertil Jepsen og Hans Torben Andersen
Ad 7: Eventuelt.
Intet under dette punkt
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 24. august 2005, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Hans Asmussen, Torben Boe Nielsen, Carlo Medici, Nanna Jensen.
Fraværende: Thomas Petersen
Ad 1: Referat af 9. juni 2005 godkendt.
Referaterne bliver godkendt pr. mail, så disse ikke skal afvente næste bestyrelsesmøde, og dermed kan
komme hurtigere på hjemmesiden
Ad 2: Invitation fra Hillerød og Skævinge kommuner.
Lokalrådet har fået invitation til at deltagelse i en arbejdsgruppe om lokalsamfundenes fremtidige rolle i den
ny Hillerød Kommune, d. 8. september 2005. Torben Milling deltager og i tilfælde af forfald deltager Nanna
Jensen.
Ad 3: Hastighedsplan/trafikuge – opfølgning med kommunen.
Lokalrådet mødes med Teknisk udvalg torsdag d. 15. september, kl. 16.30 i udvalgsværelset, (grå bygning)
Frederiksgade 7, Hillerød.
Lokalrådet går ind for hastighedsdæmpende foranstaltninger, og vil gerne høre Teknisk forvaltning om deres
erfaringer på området.
Lokalrådet har skævet lidt til Gørløse, hvor der er indsnævringer ved indkørslen til byen samt indenfor
byområdet i forbindelse med stationære hastighedsmålinger. Indsnævringer er aktuelle ved indkørslerne til
Nejede, Tulstrup og Alsønderup. Ved Bendstrup foreslås 40 km. skilte opsat v/svinget. I selve Alsønderup by
bør der være indsnævring ved fodgængerovergangen (allerhelst en lysregulering her) samt evt. skiltning
v/udkørslen fra købmanden. Da formanden er blevet opfordret til evt. at tage andre emner med til mødet, vil
Lokalrådet drøfte Kommuneplan 2005 samt vedligeholdelse af gadekæret med Teknisk udvalg.
Ad 4: Tulstrup grusgrav/omfartsvej, ændring af status.
Lokalrådet anbefaler, at Hillerød kommune overtager vejen efter år 2010 således at den bliver stationær,
samt allerede nu åbner op for, at alle bilister kan benytte vejen.
Ad 5: Kulturpolitisk oplæg fra kommunen.
Lokalrådet støtter Lokalhistorisk Arkiv & Forening for Alsønderup & Tjæreby Sogne i det principielle i deres
svar til Hillerød kommune. Hans Asmussen svarer Hillerød Kommune skriftligt før d. 5. september 2005
Ad 6: Flytning af idrætsanlæg.
Der er på nuværende tidspunkt intet nyt omkring flytningen, men arbejdsgruppen arbejder stadig på et
skitseprojekt.
Ad 7: Familiedagen d. 10. september 2005.
Lokalrådets bestyrelse deltager via de foreninger, de er bestyrelsesmedlemmer i.
Ad 8: Nationalparkprojektmøde i Frederiksborghallen d. 10. september 2005
Lokalrådet er inviteret til stormøde vedr. Nationalparkforslaget som blev afleveret til miljøministeren d. 30.
juni 2005. Torben Milling og Nanna Jensen deltager.
Ad 9: Agenda 21, referat fra kommunen.
Vedr. nye arealer til bebyggelse har Annette Christensen lovet at sende Lokalrådet en kopi af ansøgningen,
der er sendt til HUR. Denne er ikke modtaget. Nanna rykker AC.
Ad 10: Borgermøde/generalforsamling 21.09.2005.
Hans Asmussen kan ikke genvælges, Thomas Petersen og Carlo Medici ønsker ikke genvalg, Torben
Milling, Torben Boe Nielsen og Nanna Jensen genopstiller. Hans Rasmussen opstiller for Idrætsforeningen.
Suppleanterne Ulla Nielsen og Karin Andersen er villige til genvalg. Torben Boe Nielsen sender annonce til
Hillerød Posten samt brev til medlemmerne og bestiller lokale samt øl og vand på Kulsviergården.

Ad 11: Vælgermøde 27. oktober 2005.
Der er sendt invitation til alle partier i Hillerød kommune. Torben Boe Nielsen bestiller på Kulsviergården
Teatersalen, Kulsviersalen og gule ærter.
Ad 12: Intet under eventuelt.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 9. juni 2005, kl. 18.00 på Torvet 11,
Hillerød.
Tilstede: Torben Milling, Hans Asmussen, Torben Boe Nielsen, Carlo Medici, Nanna Jensen.
Afbud: Thomas Petersen
Mødet blev afholdt med spisning, hvor der blev gjort status over de tiltag, der har været i årest løb samt de
fremtidige planer og fremtidig udvikling.
Hans Asmussen har deltaget i møde med borgmesteren vedr. planerne omkring flytningen af alle
idrætsaktiviteterne til et område ved Kulsviergården. Dette ser ud til at blive aktuelt.
En del af de ekstisterende fodboldbaner ved Baunetgården vil blive overtaget af Hillerød Kommune, som vil
udlægge området til bebyggelse, ca. 30 huse.
HUR har godkendt udlæg til bebyggelse på et areal tilhørende Bøgebakkevej 6 B. Der vil blive bygget ca. 20
huse, heraf nogle som ældreboliger.
Frederiksborg Amt arbejder på gennemførelse af trampesti fra Kulsviergården til Nejede Vesterskov.
Hastighedsplan/trafikuge vil blive fulgt op ved et møde med Teknisk udvalg.
Status er, at tingene begynder at hænge sammen. Ved udvidelse med ca. 50 nye huse, vil der evt. være
mulighed for udvidelse af skolen til 9. klasse. Der imødekommes et længe næret ønske fra ældre om at flytte
til noget mindre, og stadigvæk blive i området. Ved at flytte idrætsaktiviteterne til omkring Kulsviergården, vil
der blive et stort behov for lysregulering samt evt. andre trafikregulerende foranstaltninger.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 24. maj 2005, kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Hans Asmussen, Torben Boe Nielsen, Thomas Petersen, Carlo Medici, Nanna
Jensen.
Afbud: Ad 1: Hastighedsplan/trafikuge.
Udvalget havde, før trafikugens afvikling, haft møde med Teknisk forvaltning i Hillerød kommune,
Alsønderup skole, SFO samt politiet i Hillerød.
Teknisk forvaltning stillede velvilligt 6 mobile fartmålere til rådighed samt udlagde hastighedsmålere tværs
over vejene.

Politiet gav tilladelse til at opstille 40 km. skilte samt anbefalede chikaner, kun et enkelt par af disse fik lov at
blive stående (v/kirken). Udvalget fik meget sent at vide, at chikanerne var for høje, derfor blev de fjernet.
Der kunne ikke nås at etableres andre.
Frederiksborg Amts avis har omtalt trafikugen i 3 dage, hvor også alle de glade børn i SFO´en var afbilledet.
Det er udvalgets fornemmelse at hastigheden blev sænket væsentligt, hvor fartmålerne var opstillet.
Udvalget vil nu følge op på de målinger der blev foretaget samt tage kontakt til Teknisk udvalg for at få
udarbejdet en hastighedsplan på længere sigt.
Ad 2: Møde for nye beboere.
Efter det nye blad Lokalt Nyt er udkommet, er der enighed om, at det er overflødigt at afholde et møde for
nye beboere.
Ad 3: Agenda 21.
Lokalrådet var inviteret til et dialogmøde sammen med udvalgte repræsentanter fra lokalområdet d. 21.04.05
af Hillerød Kommune.
Teknik Planlægning er gået i gang med at forberede en områdeplan for Alsønderup-Tulstrup, det var i denne
forbindelse dialogmødet blev afholdt.
Torben Milling rykker Pernille K. Kernel for det lovede referat.
Ad 4: Lokalrådets oplæg marts 2004 til kommuneplan 2005-2017.
Torben Milling tager kontakt til Ole Caspersen og beder ham udarbejde et oplæg til Hillerød Kommune vedr.
grønne områder/kiler mm, som tager udgangspunkt Lokalrådets oplæg fra 2004 til den nye kommuneplan
samt i det Lokalrådet samt andre fremførte på Agenda 21 mødet.
Ad 5: Kontingentbetaling.
Kassereren oplyste at der er udsendt opkrævninger og kontingenterne er begyndt at indgå.
Ad 6: Tulstrup Grusgrav.
Teknik og Miljø, Frederiksborg Amt har givet tilladelse til grusgravning indtil d. 4. maj 2015, dvs. 5 år længere
end tilladelsen til den midlertidige vej bag om Tulstrup.
Ad 7: Nationalpark – trampesti.
Landboforeningen og foreningen af Familiebrug afholder offentligt møde d. 1. juni 05 i Frederiksborg Centret.
Styregruppen for Nationalparken har afsat kr. 25.000,- til trampestiprojektet, dette vil dog langt fra være nok
til materialer og evt. kompensation til lodsejere.
Ad 8: Eventuelt.
På Lokalrådets møde d. 24.08.05 vil der blive taget stilling til om Lokalrådet skal deltage i Familiedagen d.
10.09.05 med en stand.
Bestyrelsesmedlemmerne i Lokalrådet er i forvejen indvolveret i flere af arrangementerne på Familiedagen.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 26. januar 2005 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Hans Asmussen, Torben Boe Nielsen, Thomas Petersen, Nanna Jensen.
Afbud: Carlo Medici.
Ad 1: Fastlæggelse af det videre forløb m.h.t. oplysninger vedr. hastighedsplan.
Der er foretaget hastighedsmålinger på Nejedevej v/grusgraven, Hillerødvej og v/skolen. Målingerne viste at
der absolut køres for hurtigt de nævnte steder.
Det vil være ønskeligt at få foretaget yderligere trafikmålinger på Pibe Møllevej samt ved indkørslerne af

trafikken nordfra.
Lokalrådet vil arrangere en trafikkampagne for Sognet en uge i foråret 2005. Desværre er det mange af os,
der bor i Lokalområdet, som kører for hurtigt, så dels skal trafikkampagnen gøre os opmærksomme på dette
og dels skal den gerne vise, hvor der skal gøres en hastighedsdæmpende indsats.
Ad 2: Hvem deltager på ”nye beboere møde”.
Hele bestyrelsen deltager undtagen formanden. Mødet finder sted på Kulsviergården d. 17. marts, kl. 19.00
Mødet bliver annonceret i det nye blad ”Lokalt Nyt”, og Nanna skriver direkte til de nye beboere, som vi har
adresser på. Nanna kontakter oplægsholdere samt Kulsviergården.
Ad 3: Ændring af omfartsvejens status og følgevirkninger.
For at nedbringe generne med støv vil det være ønskeligt med en midlertidig asfaltering af den nye
omfartsvej mellem Nejedevej og Præstevej.
Ad 4: Nationalpark, hvad så nu?
Torben M. har deltaget i en arbejdsgruppe for korridorer vest og vil arbejde videre med muligheden for en
trampesti fra Kulsviergården via Nejede Vesterskov til Arresøen.
Nanna J har deltaget i en arbejdsgruppe for udvikling i lokalområderne og kan, i relation til oven-nævnte
trampesti, her se muligheden for at tiltrække et publikum, som kunne ønske en café på f.eks. Kulsviergården.
Ad 5: Indbydelse til vælgermøde til de politiske partier.
Formanden kontakter de politiske partier for vælgermøde ca. d. 25.10.2005.
Der inviteres 1 repræsentant for hvert af de opstillede partier til Kommunevalget.
Ad 6: Andre tiltag, fundraising, møde med de øvrige lokalråd.
Her var enighed om, at lade pkt. vente til senere.
Ad 7: Lokalt Nyt. Hvem leverer stof til næste nummer.
Stoffet til blad nr. 2 vil omhandle trafikkampagnen – vi vil tilstræbe at aflevere stof på min. 1 side pr. gang.
Ad 8: Udsendelse af opkrævning af medlemskontingent.
Torben Boe Nielsen vil sende opkrævninger ud snarest.
Ad 9: Behov for vedtægtsændringer.
Dette pkt. tages op senere.
Ad 10: Eventuelt.
Intet under dette punkt.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 20. oktober 2004 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Tilstede: Torben Milling, Hans Asmussen, Torben Boe Nielsen, Carlo Medici, Thomas Petersen, Nanna
Jensen.
Ad 1: Konstituering:
Formand: Torben Milling
Næstformand: Hans Asmussen
Kasserer: Torben Boe Nielsen
Sekretær: Nanna Jensen

Ad 2: Hastighedsplan:
Der blev på borgermødet d. 16. september 2004 udtrykt ønske om, at lokalrådet arbejdede for en
hastighedsnedsættelse i Alsønderup sogn.
Lokalrådet vil invitere repræsentanter for teknisk udvalg og forvaltning for en orientering om hvilke
muligheder, der findes.
Lokalrådet vil derefter udarbejde et oplæg til høring i grundejerforeningerne.
Ad 3a: Sogneblad:
Der er stiftende generalforsamling d. 3. november 2004, kl. 19.00 i Smedens hus.
Der er 5 stiftere af det fælles sogneblad: ASGI, Alsønderup kirke, Tjæreby kirke, Kulsviergården og
Lokalrådet for Alsønderup sogn.
Det fælles sogneblad, der planlægges at udkomme 6 gange pr. år, erstatter Kirkebladet, Kontakt 37 og
Lokalrådets folder.
Der nedsættes en bestyrelse på 5 medlemmer, en person fra hver af de 5 stiftere (de 5 stiftere udgør
medlemmerne af foreningen). Bestyrelsesmedlemmerne udgør også redaktionen på bladet.
Der tages kontakt til Charlotte Hviid vedr. tilbud fra bogtrykkere. Det foreslås at Charlotte Hviid er med i
opstartsfasen af udarbejdelsen af sognebladet.
Første nr. skal udkomme ca. 1. marts 2005.
Thomas Petersen opstiller til bestyrelsen for Lokalrådet.
Ad 3b: Orientering om pilotprojektet Nationalparken:
Nanna Jensen er formand for temagruppe 10: Udvikling af lokalsamfundene i og omkring Nationalparken.
Man kan gå ind på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk, hvor alle referater fra møderne er lagt
ind.
Torben Milling deltager i temagruppe 4: Grønne korridorer vest. Gruppen er delt op i i en vest- og en syd
gruppe. Der arbejdes med at forbinde Grib skov med Arresøen. Også her er alle referater lagt ind på
www.sns.dk
Ad 4 & 5: Mødeplan for det kommende arbejdsår:
Bestyrelsesmøder: 30. november 2004, 26. januar kl. 19.00, 17. marts kl. 19.00, 24. maj kl. 19.00, 9. juni kl.
18.00, 24. august kl. 19.00.
Borgermøde: 21. september 2005.
Der planlægges et borgermøde med politikere fra det siddende byråd i oktober måned, evt. 25. oktober
2005. Nanna reserverer lokale på Kulsviergården.
Ad 6: Eventuelt:
Torben Bo Nielsen og Torben Milling kontakter Poul Erik Sandholt for overdragelsesforretning af regnskabet.
Der blev uddelt materiale vedr. Landdistriktspuljen.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af Borgermøde den 16. september 2004 kl. 19.30 på Kulsviergården.
Formand Jan Richelsen bød velkommen.
Til dirigent blev valgt Torben Milling, der konstaterede Borgermødet lovligt indvarslet.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning:
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder samt et frokostmøde, hvor der blev talt visioner for Lokalrådet i det
næste år.
Nye beboere: Der har været afholdt møde, hvor nye beboere blev inviteret. Arrangementet skulle gerne blive
en fast tradition hvert år.

Midtvejsmødet: På mødet kom borgmesteren med et forslag til at Tulstrup og Alsønderup skulle udbygges
og vokse sammen til en by. Derfor valgte Lokalrådet at nedsætte en arbejdsgruppe, som udarbejdede et
forslag til kommunen. Forslaget blev præsenteret for teknisk udvalg på et møde, hvor også de andre lokalråd
i Hillerød kommune deltog. Arbejdsgruppen høstede megen ros for et utroligt godt og gennemarbejdet
forslag. Hillerød Kommune har ansøgt HUR om udvidelserne, men HUR har afvist alle forslag i vores
lokalområde. HUR bliver nedlagt 1. Januar 2007 Formanden beklagede at det indspark, der kom fra skolen
vedr. udbyg ning til 9. Klasse ikke kom med i det første notat til kommunen.
Fælles lokalrådsmøde: Alsønderup Sogns Lokalråd har været med i opstarten til et samarbejde mellem
lokalrådene i Hillerød kommune.
Folder: Det vil være sidste udgave af folderen, der er udkommet, idet der nu vil blive lavet et fælles
sogneblad for Alsønderup og Tjæreby, hvor menighedsrådene i Alsønderup og Tjæreby, Alsønderup SkytteGymnastik- og Idrætsforening og Alsønderup Sogns Lokalråd er gået sammen om et fælles blad, der skal
udkomme 6 gange pr. år.
Hjemmeside: Formanden beklagede at der var manglende referater bl.a. fra Midtvejsmødet, men sekretæren
var pludselig stoppet.
Sognedagen: Det er op til den nye bestyrelse at definere på hvilken måde Lokalrådet vil deltage, det er et
projekt Lokalrådet støtter op om.
Nejedevej: Det lykkedes - efter flere års arbejde på at få kommunen og grusgaven til at samarbejde, er der
nu blevet etableret en omfartsvej.
Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland: I temagruppen Korridorer mod vest deltager Ole
Caspersen, Torben Milling og Jan Richelsen. Temagruppen arbejder med at forbinde korridorer omkring
Pøleådalen, Nejede Vesterskov, Arresø, Valby Hegn, Tisvilde Hegn mv. I temagruppen Udvikling i
lokalsamfundet deltager Nanna Jensen.
Den afgående formand sluttede med at takke borgerne for en spændende periode og opfordrede den nye
bestyrelse til at drøfte Hillerød kommunes hastighedsplan, da det er nu vi skal komme med en indstilling.
Beretningen blev sat til debat, herunder kom der et spørgsmål omkring en ny jorddeponering v/Nejedevej,
det kunne oplyses, at der er søgt om tilladelse til deponeringen og at tilladelsen er afvist af teknisk udvalg.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
Regnskab:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et overskud på kr. 1.450,99. Kasseren oplyste
at den ene revisor, Hans Torben Andersen, er på ferie og ikke har nået at revidere regnskabet, det vil blive
gjort snarest efter at HTA er kommet hjem.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Budget:
Kassereren fremlagde budget til orientering, hvor der er budgetteret med et underskud på kr. 8.125,-. På
grund af ændring fra folder til fælles sogneblad må der påregnes en formindsket indtægt, idet
annonceindtægterne bortfalder (kr. 15.000). Udgiften til folderen bortfalder også (kr. 15.000), der bør i stedet
for regnes med en udgift til sognebladet på kr. 10.000, dog skal der ansøges om tilskud fra støtteforeningen
på 5.000,00, så der er en lille kassebeholdning at arbejde med, hvorefter underskuddet vil beløbe sig til kr.
13.125,- .
Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Torben Milling (genvalgt)
Thomas Petersen (genvalgt)
Hans Asmussen (genvalgt)

Carlo Medeci (genvalgt)
Nanna Jensen (genvalgt)
Torben Boe Nielsen (nyvalgt)
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Karin Andersen (genvalgt)
Ulla Lund Nielsen (nyvalgt)
Valg af revisorer:
Bertil Jepsen (genvalgt)
Hans Torben Andersen (genvalgt)
Eventuelt:
Der blev opfordret til at det nye sogneblad blev lagt ind på en hjemmeside. Bladet vil udkomme som
husstandsomdelt papirblad i Alsønderup- og Tjæreby sogne.
Den fratrådte formand er villig til at deltage i projekter.

Referent: Nanna Jensen / dirigent: Torben Milling

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 19. august 2004 kl. 19.00 hos
formanden.
Tilstede: Carlo Medici, Jan Richelsen, Thomas Petersen, Poul Erik Sandholt, Nanna Jensen.
Afbud: Kirsten Dysted, Torben Milling, Hans Asmussen.
Fraværende: Inge Boe Nielsen.
Ad 1: Godkendelse af referater:
Det sidst modtagne referat er fra d. 06.11.2003, hvori der blev gjort opmærksom på at bl.a. referater fra
Borgermødet og Midtvejsmødet ikke var modtaget.
På Borgermødet redegjorde kasseren bla. for at år 2003´s sidste bestyrelsesmøde blev afholdt i Hillerød
som et ”middagsmøde”, der var ingen kommentarer til dette punkt.
Formanden har op til flere gange rykket for alle de manglende referater. Da det ikke er lykkedes at
fremskaffe referaterne har Lokalrådet set sig nødsaget til at betragte Inge Boe Nielsen som afgået som
sekretær, ny sekretær er Nanna Jensen.
Ad 2: Skrivelser og meddelelser:
a. Alsønderup sogns udvidelse (skolen):
Alsønderup skole er medlem hos Lokalrådet og har derfor mulighed for at opstille en person til valg på
Borgermødet.
b. Naboorientering:
Lokalrådet har modtaget skrivelse fra Hillerød Kommune vedr. naboorientering for opførelse af hytte til FDF
på kommunens grund, Baunevej 4, 8-12, Lokalrådet har svaret, at Lokalrådet ingen indvendinger har.
Ad 3: Økonomi:
Kassereren fremlagde regnskabet for perioden 01.07.2003-30.06.2004 samt budget for 01.07.200430.06.2005. Med en enkelt ændring til budgettet blev begge dele godkendt.
Ad 4: Rapport fra arbejdsgrupper:
a. Fællesblad:
Næste møde i arbejdsgruppen d. 09.09.2004, hvor også Harløse Lokalråd deltager.

b. Naturpark:
Torben Milling tilmelder Alsønderup Sogns Lokalråd i Temagruppe 4, ”Korridorer mod vest” samt evt. i
temagruppe 10, ”Udviklingen i lokalsamfundene i og omkring nationalparken”.
c. Omfartsvejen:
Omfartsvejen i Tulstrup er nu en realitet. Der er blevet observeret et nyt jorddepot ved Nejedevej, det menes
ikke at have forbindelse til omfartsvejen. Formanden undersøger dette.
Ad 5: Generalforsamling d. 16.09.2004:
a. Annonce/skrivelser til Grundejerforeninger:
Poul Erik Sandholdt sætter annonce i HillerødPosten. PES udsender breve til Grundejerforeningerne med
indkaldelse til generalforsamling samt anmodning om emner til opstilling til Lokalrådetes bestyrelse.
b. Valg – hvem genopstiller:
Torben Milling, Thomas Petersen, Hans Asmussen, Carlo Medici og Nanna Jensen genopstiller.
Jan Richelsen, Poul Erik Sandholt, Kirsten Dysted og Inge Boe Nielsen genopstiller ikke.
Ad 6: Eventuelt:
Lokalrådet har d.d. modtaget en mail fra Bakkesvinget xx, der har hus til salg, og derfor gerne vil have vores
folder til udlevering til potentielle købere. Nanna J kontakter Kirsten Dysted.
Som referent: Nanna Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 6. november 2003 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Deltagere: Jan Richelsen, Thomas Petersen, Poul Erik Sandholt, Torben Milling, Nanna Jensen, Carlo
Medici, Kirsten Dysted og Hans Asmussen.
Afbud: Inge Boe Nielsen.
Formand Jan Richelsen startede med at byde det nyvalgte bestyrelsesmedlem, Hans Asmussen,
velkommen til arbejdet i bestyrelsen.
Ad 1: Godkendelse af referat fra Borgermødet den 9. oktober 2003 og Midtvejsmødet den 22. oktober
2003:
Der var ikke tilgået bestyrelsen referater af disse to møder, og der var enighed om, at referater fremover
maksimalt må være 14 dage undervejs.
Ad 2: Meddelelser fra formanden:
A. Nejedevej:
Vejen udenom Tulstrup er nu endeligt vedtaget af byrådet, og de nødvendige penge er også til stede. Pæle
er sat i jorden på arealet, så man kan se, hvor vejen kommer til at gå.
B. Fælles Lokalrådsmøde afholdt 30. oktober 2003:
Formanden orienterede om hele sagsforløbet og beklagede, at vi i en avisartikel var blevet taget til indtægt
for nogle synspunkter, som Lokalrådet ikke er enig i.
Næstformand Torben Milling havde udarbejdet et læserbrev til pågældende avis, og efter en rettelse blev
indholdet godkendt af bestyrelsen.

C. Agenda 21:
I kommunen skal man til at have mere fokus på blandt andet affaldssorteringen. Kommunen indkalder til
møde i februar 2004, og fra Lokalrådet deltager formanden.
D. Evaluering af Midtvejsmødet:
Fra alle sider var der stor tilfredshed med mødets forløb.
Opstarten havde været lidt besværlig, da postvæsenet ikke kunne finde ud af at få omdelt indbydelserne.
E. Orientering til Hans Asmussen om igangværende aktiviteter:
Formanden gav det nye bestyrelsesmedlem en orientering om igangværende aktiviteter, samt hvad vi havde
beskæftiget os med i det forgangne år.
Ad 3: Nedsættelse af arbejdsgrupper:
 Folder udvalget: Kirsten Dysted, Carlo Medici og Nanna Jensen. - Folderen skulle gerne ud i februar
måned 2004.
 Planstrategi gruppen: Torben Milling (tovholder), Hans Asmussen, Flemming Høier Olsen, Ole Caspersen
samt formanden. - Gruppen skal til at arbejde med kommuneplanen.
 Fælles blad: Hans Asmussen (tovholder) og Nanna Jensen. - Der skal arbejdes videre på at få skabt et
fælles sogneblad.
 Velkommen til nye beboere i sognet: Jan Richelsen og Kirsten Dysted. - Tanken var at lave et møde på
ca. 1 times varighed for de tilflyttede familier, hvor foreninger og andre grupper kan komme og fortælle hvad
de kan tilbyde de nye beboere. Samtidig skal der være en pasningsordning for de mindre børn. Mødet bør
finde sted inden Påske. Onsdag den 17. marts 2004 blev nævnt som en mulighed. Et indlæg i folderen var
en helt oplagt mulighed. Arbejdsgruppen vil anmode en fra Lokalhistorisk Forening og at supplere.
Ad 4: Regnskab.
Kasserer Poul Erik Sandholt orienterede om regnskabet.
På regnskabstidspunktet 30. juni var der 3 restancer; 2 vedrørte kontingent og 1 vedrørte annonce i folderen.
Siden da er det ene kontingent indgået, og er beløbet for de øvrige 2 restancer ikke indgået inden 14 dage,
vil kassereren endnu engang tilskrive de pågældende.
Ad 5: Kommende møder i 2004:








Torsdag den 15. januar kl. 19.00 (bestyrelsesmøde på Kulsviergården)
Torsdag den 4. marts kl. 19.00 (bestyrelsesmøde på Kulsviergården)
Onsdag den 17. marts (møde med nye beboere på Kulsviergården). Tidspunkt følger.
Torsdag den 10. juni kl. 18.30 (afsluttende bestyrelsesmøde i Hillerød)
Torsdag den 19. august kl 19.00 (bestyrelsesmøde på Kulsviergården)
Torsdag den 16. september kl. 19.30 (Borgermøde på Kulsviergården)

Ad 6: Hjemmesidens opdatering:
Det går næsten som det skal.
Kalenderen begynder at fungere bedre.
Ad 7: Eventuelt:
Der udspandt sig en diskussion om, hvorvidt det var tid at kigge på om der var punkter i vedtægterne, der
bør ændres. Man blev enig om at alle til næste bestyrelsesmøde havde gennemlæst vedtægterne.

Som referent: Poul Erik Sandholt

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 14. august 2003 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Fraværende: Inge Boe Nielsen og Thomas Petersen.
Kirsten Dysted deltog i mødet fra kl. 19.25
Ad 1: Godkendelse af referat fra mødet 12. juni 2003:
Referatet blev godkendt.
Ad 2: Nyt fra formanden:
A. Nejedevej:
Formanden for Teknisk Udvalg, Sven-Ove Larsen har til Jan Richelsen oplyst, at udvalget er ved at søge de
sidste penge til omfartsvejen, forhandlinger med de berørte grundejere er sluttet, hvorefter byggeriet kan gå i
gang.
Samtidig gøres der opmærksom på, at en sag af denne slags ikke kan gøres hurtigere.
Der har været en del indsigelser.
Den endelige sag ventes at komme på byrådsmødet i september, allersenest i oktober.
B. Stierne til Nejede Vesterskov:
Lokalrådet har modtaget en del materiale fra en borger i Nejede angående manglende mulighed for at
komme til Nejede Vesterskov af de oprindelige stier.
Sagen blev drøftet indgående, og Lokalrådet enedes om at rette henvendelse til Frederiksborg Amt
angående status i sagen.
C. Samarbejde med de andre lokalråd i kommunen:
Lokalrådet havde deltaget i møde med de andre lokalråd.
Vi vil gerne deltage i et fælles forum.
Kan vi samles om ting, er det OK. Særinteresser må hver især selv klare.
De øvrige lokalråd er følgende: Harløse, Brødeskov, Nødebo samt Gadevang Beboerforening.
Økonomien er meget forskellig i Lokalrådene.
Aftalt at mødes 2 gange årligt.
Vi orienterede blandt andet om vort midtvejsmøde med politikerne den 22. oktober på Kulsviergården, hvor
vi starter med gule ærter kl. 18.30 og kl. 19.30 starter mødet.
Næste møde med de andre lokalråd er fastsat til onsdag den 29. oktober 2003 kl. 19.30 på Kulsviergården.
D. Bygningsaffald på Gl. Skolevej 30:
Lokalrådet var orienteret om, at der på Gl. Skolevej 30 blev kørt bygningsaffald til.
Torben Milling har opfølgning på sagen.
E. Hastighedsplan i Nejede:
Brev fra borger i Nejede blev diskuteret, og sluttelig enedes Lokalrådet om at Jan Richelsen retter
henvendelse til brevskriveren.
F. Kommunikation:
Jan Richelsen retter henvendelse til K37 angående et indlæg i bladet.
Ad 3: Familiedag, lørdag den 13. september på Kulsviergården.:
Nanna Jensen udleverede plan over arrangementet.
Et forslag om at lægge det ind på hjemmesiden blev besluttet.

Ad 4: Borgermøde den 9. oktober kl. 19.30 i Malermester Jensens Stue.
Lissi Carlsen meddelte, at hun ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen, da arbejdet i Lokalhistorisk Forening
tager meget af hendes tid.
Poul Erik sørger for indrykning af annonce i Hillerød Posten, ligesom han tilsender de forskellige foreninger
en dagsorden. Ligeledes søges dagsordenen optaget i næste nummer af K37, hvor deadline er 19.
september..
Jan Richelsen udbeder sig emner til beretningen fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Umiddelbart efter Borgermødet afholder bestyrelsen sit første møde for at konstituere sig.
Torben har fået i opdrag at kontakte bestyrelsens dirigentemne.
Ad 5: Forberedelse til midtvejsmøde den 22. oktober kl. 18.30 på Kulsviergården:
Poul Erik udarbejder mail - indbydelse til politikerne, så vi får endelig bekræftelse fra dem.
1 deltager fra hver af de i byrådet repræsenterede partier inviteres.
Der startes med spisning kl. 18.30 og selve mødet starter kl. 19.30.
Prisen forsøges holdt på samme niveau som sidste år; 40 kr. for gule ærter + 1øl/vand.
Procedure ved tilmelding til spisning aftales med Kulsviergården.
Poul Erik udarbejder indbydelse og får denne trykt. Der skal udsendes 1.045 indbydelser.
Torben sørger også her for at vi har en ordstyrer.
Thomas og Carlo sidder ved indgangen fra kl. 18.00.
Kirsten og Carlo tager sig af mikrofonerne under mødet.
Inge Boe sørger for referat af mødet.
Ad 6: Regnskab:
Poul Erik orienterede om regnskabet, der indeholder 3 restancer vedr. kontingent samt 1 restance vedr.
annoncer.
Ad 7: Eventuelt:
Jan uddelte brochure om Fruebjergmødet førstkommende søndag den 17. august.
Ad 8: Næste møde:
Næste møde er fastsat til den 9. oktober efter borgermødet.
Som referent: Poul Erik Sandholt

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 12. juni 2003 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Mødedeltagere: Jan Richelsen, Lissi Carlsen, Thomas Petersen, Poul Erik Sandholt, Torben Milling og
Nanna Jensen.
Afbud fra: Carlo Medici.
Ikke til stede: Inge Boe Nielsen.
Ad 1: Godkendelse af referat fra mødet 6. januar 2003:
Referatet godkendt.
Ad 2: Meddelelser fra formanden:

A: sognedagen., Hvem gør hvad. Der laves en foto søjle , hvor der tages billeder og Thomas og Torben
sørger for det praktiske.
B. Grusgravningen ved Rørmosevej er nu afsluttet.
C. Råstofudvindingen i grusgraven nærmest Tulstrup vil være tilendebragt i maj 2003.
D. Formanden orienterede om det samarbejde der var ved at komme op og stå med de andre lokalråd, der
var enighed om at samarbejde hvor der var fælles fodslav Alsønderup lokalråd indkalder til næste møde.
Ad 3: Torben Milling:
Forespørgsel fra Nordskrænten 12B vedr. dispensation for 2 etager. Tegninger studeret og det visuelle
diskuteret. Tilslutning til at anbefale Hillerød kommune til at give dispensation mod tinglysning på ikke at
kunne udnytte tagetagen. Jan og Torben udformer brev til kommunen.
Ad 5: Eventuelt:
Intet
Som referent: Jan Richelsen

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 6. februar 2003 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Mødedeltagere: Jan Richelsen, Lissi Carlsen, Thomas Petersen, Poul Erik Sandholt, Torben Milling, Nanna
Jensen og Carlo Medici.
Afbud fra: Kirsten Dysted.
Ikke til stede: Inge Boe Nielsen.
Ad 1: Godkendelse af referat fra mødet 24. oktober 2002:
Referatet godkendt.
Ad 2: Meddelelser fra formanden:
På sidste møde blev nævnt, at Lokalrådet forventede at modtage en rapport fra Hørsholm Politi om
fartkontrol i Tulstrup. En sådan rapport får vi ikke.
Den 27. februar er der møde i Hillerød Kommune kl. 16, hvor nogle af vore spørgsmål vil blive taget op.
Nejedevej ryddes ikke tilstrækkeligt ud for grusgraven.
Råstofudvindingen i grusgraven nærmest Tulstrup vil være tilendebragt i maj 2003.
Der er så kun grus tilbage fra den vestlige grusgrav.
Stadig starter maskinerne for tidligt op i grusgraven.
Kapitel 5 tilladelse er ikke opnået.
Angående interimsvejen:
Arbejdet er ikke påbegyndt endnu. Prisen for vejen bliver dyrere end beregnet. Vejen skal betales af
grusgrav og komposteringsanlæg.
Vejen er godkendt og diverse tinglysninger er ved at komme på plads.
Hvis HUR ikke har indvendinger mod omfartsvejen starter man på aflastningsvejen i April mdr.
Hans Asmussen er rykket for svar angående ”Velkomstmøde for nye beboere”, som Lokalrådet skulle stå for.

Dette møde skal vare max. 1 ½ time, så det passer ikke sammen med sognedagen.
Vi har ikke nogen mulighed for at få at vide, hvor nye beboere flytter ind.
Nanna Jensen, der har boet her i 4 år nævnte, at Lokalhistorisk Forening havde haft en aften, hvor man
havde været i kirken og Smedens Hus.
Arrangementet skal vare fra 19.30 til ca. 21.00, og en gang om året vil være passende.
Primo marts vil være et fint tidspunkt, og formanden vil kontakte sognepræst Hanne Lundsgaard for det
videre fornødne.
Midtvejsmøde den 24. september er blevet udsat, da Kulsviergården har generalforsamling samme dag.
Formanden kontakter borgmester Nick Hækkerup for at høre om en ny dato.
Lokalrådet vil foreslå onsdag den 22. oktober.
Ad 3: Sognedagen:
Sognedagen er fastsat til lørdag den 13. september. Der er nedsat en styregruppe på 6 personer.
Hver af de seks styregruppemedlemmer er tovholder indenfor et område, og der er forespurgt, hvad de
enkelte foreninger m. m. kunne tænkes at møde frem med.
Det er tanken, at dagen starter med morgenmad og slutter med fest om aftenen.
Der blev så diskuteret hvilken rolle Lokalrådet kan/skal spille i dette arrangement?
Der var enighed om, at da vi hver især er valgt af en forening e.l., kan vi hjælpe mere i de respektive
foreninger.
Thomas Petersen laver billeder til ”Sandwich” over de aktiviteter, vi beskæftiger os med.
Ad 4: Folder:
Folderen er lige kommet på gaden, og alle var godt tilfredse med resulatet.
Ad 5: Eventuelt:
Hvis medlemmer af bestyrelsen foretager indkøb af den ene eller anden art, så husk at give kassereren
besked, hvis I ikke selv betaler regningen.
På hjemmesiden er der ikke den store aktivitet.
Næste møde er fastsat til torsdag den 27. marts kl. 19.00 på Kulsviergården.
Som referent: Poul Erik Sandholt

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 24. oktober 2002 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Mødedeltagere: Jan Richelsen, Torben Milling, Poul Erik Sandholt, Lissi Carlsen, Carlo Medici, Kirsten
Dysted, Nanna Jensen og Inge Boe Nielsen.
Afbud fra: Thomas Petersen.
Mødet startede men en særlig velkomst til de to nye i Lokalrådets bestyrelse ( Kirsten & Nanna ) samt
godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
Ad 1: Meddelelser fra formanden:
Kopi fra sag nr. 8 Teknisk udvalg udleveret, vedr. lokalplan nr. 297 for en aflastningsvej ved Nejedevej i
Tulstrup.
Fartkontrol i Tulstrup, torsdag den 24. oktober, som Lokalrådet havde opfordret politiet til. Lokalrådet
forventer at få en rapport fra Hørsholm Politi.

Ad 2: Konstituering arbejdsgrupper – udvalg til folder:
Lissi C, Carlo M., Nanna J., Kirsten D. valgt til arbejdsgruppen.
Fik ”frie” hænder til annoncerne.
Annoncepriser: kr. 500,00 for de små og kr. 1.000,00 for de store.
Deadline ? undersøges.
Ad 3: Hjemmesiden:
Vi skal have udvidet vores hjemmeside !
Ad 4: Evt.:
Fællesblad ?
Fastsættelse af bestyrelses-møder i 2003:
Torsdag den 30. januar kl. 19.00 (flyttet til d. 7. februar)
Torsdag den 27. marts kl. 19.00
Torsdag den 12. juni kl. 19.00
Onsdag den 24. september: Midtvejsmøde / valgflæskmøde.
Torsdag den 9. oktober: Borgermøde
Mødet slut kl. 20.30.
Som referent: Inge Boe Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet onsdag den 25. september kl. 20.45 på
Kulsviergården (efter generalforsamling).
Deltagere: Jan Richelsen, Torben Milling, Inge Boe Nielsen, Lissi Carlsen, Carlo Medici, Poul Erik Sandholdt,
Kirsten Dysted og Nanna Jensen.
1. konstituering
Formand: Jan Richelsen
Næstformand: Torben Milling
Sekretær: Inge Boe Nielsen
Kasserer: Poul Erik Sandholt
Webmaster: Thomas Petersen
Lissi Carlsen
Carlo Medici
Kirsten Dysted
Nanna Jensen
2. Næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 på Kulsviergården.
Som referent: Inge Boe Nielsen

Referat af Lokalrådets borgermøde / generalforsamling, onsdag den 25. september
kl. 19.30 på Kulsviergården.
Deltagere fra bestyrelsen: Jan Richelsen, Torben Milling, Inge Boe Nielsen, Lissi Carlsen, Carlo Medici, Poul
Erik Sandholdt (kom kl. 20.00).
Afbud fra: Poul-Erik Rasmussen.
I alt fremmødte: 19 personer.
0. Velkomst v/ formand Jan Richelsen
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen´s foreslag: Knud Sørensen blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed,
som er sket iflg. vedtægterne, ved annoncering i Hillerød Posten onsdag den 21. august samt udsendelse til
bestyrelserne i de lokale foreninger, der er medlemmer. Dirigenten fremlagde dagsorden for
generalforsamling.
2. Bestyrelsen´s beretning
Formanden aflagde en fyldestgørende beretning.
Debat til beretningen: Kirsten Dysted I.F. – glad for folderen. Nanna Jensen – fint med
planlægningskalenderen. Ole Caspersen – hold fast i kalenderen. Petersen – hvornår går Nejedevej i gang ?
Svend Jensen – hvor mange indsigelser lokalrådet havde fået ? (7. m. bred vej, bump / indsnævringer).
Petersen – Tanker om stisystemer til Nejede Vesterskov – Isterødvejen. Ole Caspersen – grønne områder
ved Baunetgården / højen. Formandens svar: Lokalrådet har en lang hukommelse – Hillerød Kommune har
udarbejdet et 14 siders spareoplæg bl. a. på skoler – ældre m.v. men vi holder fast på Nejedevej, som i
øvrigt skal behandles på Byrådsmødet i oktober måned. Lokalrådet havde fået 29 indsigelser. Vedr.
stisystemerne. Lokalrådet har holdt flere møder med teknisk udvalg / Amtet, men ”bolden” bliver kastet fra
kommunen – Amtet, fra Amtet til kommunen, som i øvrigt siger, det er svært at åbne gl. stier. Hvis der bliver
udbygget ved Baunetgården, vil Lokalrådet præge - foreslå at bevare grønne områder / stier så det kan
hænge sammen med Baunethøjen. Beretningen blev godkendt af alle.
3. Regnskab
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab, som ikke fik nogen bemærkninger. Regnskabet som
balancerede med kr. 27.113,03 blev godkendt af alle.
4. Budget
Kasseren fremlagde budget for perioden 1. juli 2002 – 30. juni 2003, til orientering.
5. Indkomne foreslag
Der var ikke indkommet foreslag.
6. Valg iflg. vedtægterne
Følgende blev valgt: Jan Richelsen, Torben Milling, Inge Boe Nielsen, Poul Erik Sandholt, Lissi Carlsen,
Thomas Petersen ( alle genvalgt fra sidste periode ), som nye medlemmer blev: Kirsten Dysted fra I.F. samt
Nanna Jensen fra Lyngbakken, som alle 9 er valgt til bestyrelsen for 1 år.
7. Valg af 2 suppleanter
Ulla Lund Nielsen og Karin Andersen blev genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer
Bertil Jepsen og Hans Torben Andersen blev genvalgt.
9. Eventuelt
Stisystemet: Evt. en træbro over motorvejen, men formanden kan ikke komme igennem med det.
Præstevejens udmunding: mange uheld – Lokalrådet har drøftet det med Amtet, men det er Hillerød Politi,
som skal afgøre det. Dirigenten takkede for en god og saglig debat og gav ordet til formanden som
afsluttede generalforsamlingen kl. 20.35.
Som referent: Inge Boe Nielsen
Herefter afholdte den nyvalgte bestyrelse Møde.

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 15. august 2002 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Deltagere: Jan Richelsen, Lissi Carlsen, Thomas Petersen, Poul-Erik Rasmussen, Poul Erik Sandholt og
Carlo Medici.
Afbud fra: Inge Boe Nielsen og Torben Milling.
1. Godkendelse af referat fra mødet 23. maj 2002
Referatet godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
A) Høring angående Nejedevej og eventuel opfølgning
Formanden takkede Poul-Erik Rasmussen for det store arbejde, der var blevet udført i forbindelse med at
mobilisere beboerne omkring Nejedevej i forbindelse med borgermødet, som kommunen havde indkaldt til
på Alsønderup Skole den 6. august.
Der var mødt 52 beboere og fra kommunen deltog formand for Teknisk Udvalg Sven-Ove Larsen og en
arkitekt.
Den nye vej påbegyndes ultimo året eller primo næste år. Vejen kategoriseres som en midlertidig vej (ca. 1015 år), og den vil blive nedlagt og området retableret, når der ikke er aktivitet i grusgraven mere.
Politiet er tilskrevet om at afholde fartkontrol på Nejedevej, da alle var enige om, at der køres alt for stærkt.
Politiet har meget travlt med mange andre ting, men de kommer, så husk det nu, alle I som læser dette
referat.
Fra beboerne kom der indsigelse mod at der på vejen etableres bump og indsnævringer.
Sagen kommer på Byrådets bord i oktober. Indsigelsesfristen er den 21. august.
Grusgraven fungerer som en opfylde-plads, selv om dette ikke er tilladt. Lokalrådet fremsender
dokumentation i form af fotografier til Kommunen for at underbygge dette.
Sven-Ove Larsen oplyste, at ejer af komposteringsanlægget var blevet bedt om at finde en anden
oplagsplads, og denne besked blev modtaget med glæde af tilhørerne.
På Nejedevej mellem nr. 19 og 21 var der kørt muldjord af, op adskillige læs jord af ubestemmelig art var
kørt til. Dette kendte kommunen intet til. Lokalrådet vil rette henvendelse til rette myndighed for at høre
nærmere. Efterfølgende har Lokalrådet af Kommunen fået besked om at der, uden forudgående tilladelse,
var gjort forberedelser til hævning af terræn. Arbejdet er blevet stoppet og pladsen afspærret med
kampesten. HUR er sat på sagen i egenskab af landzonemyndighed. Pt. har kommunen ikke fået nogen

tilbagemelding fra HUR om sagens udvikling eller stade.
Som afslutning på mødet bad Sven-Ove Larsen alle, der havde indsigelse til noget i forbindelse med den
nye vej om at sende det skriftligt til kommunen indenfor den fastsatte frist. Så vil det blive behandlet, inden
forslaget går videre til Byrådet i oktober.
B) Status vedr. bestyrelsesmedlemmerne - hvem opstiller igen?
Alle bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de havde lyst til at opstille igen.
3. Generalforsamling/input til beretning/indkaldelse m.m.
Formanden sørger for at vi har en dirigent at foreslå forsamlingen. Formanden laver beretning, og alle
bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at komme med emner til beretningen.
Regnskab for det forgangne år blev forelagt og kommenteret af kassereren.
Regnskabet tilstilles nu revisorerne.
Budget for det næste år blev forelagt af kassereren og enkelte reguleringer blev foretaget.
I sekretærens fravær sender Poul Erik Sandholt udkast til annonce til Hillerød Posten angående
Borgermødet den 25. september kl. 19.30 på Kulsviergården, ligesom Poul Erik sender indbydelser ud til
foreninger m.m. i henhold til vedtægterne.
Den 25. september mødes bestyrelsen kl. 19.00. Dog oplyste kassereren at han grundet andet møde i
Hillerød ikke kan være fremme før kl. ca. 20.15.
4. Kalender på hjemmesiden
Thomas er manden bag kalenderen på hjemmesiden.
Det er kun de større ting som f. eks. borgermøde/generalforsamling der skal på hjemmesiden.
Formanden vil tale med Hillerød Posten om vor nye kalender.
5. Eventuelt
Intet.
Mødet slut kl. 20.30.
Som referent: Poul Erik Sandholt

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 23. maj 2002 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Deltagere: Jan Richelsen, Lissi Carlsen, Thomas Petersen, Poul-Erik Rasmussen og Poul Erik Sandholt.
Afbud fra: Inge Boe Nielsen, Carlo Medici og Torben Milling.
Ad 1: Meddelelser fra formanden
a) Stiprojekt ved Mangholm:
Ole Caspersen havde lovet at undersøge, om der var mulighed for at yde landmanden en form for
kompensation. Der er mulighed for Amtet at søge midler hos EU, men Amtet havde ikke ansøgt herom,
hvorfor kompensationsforslaget ej kan blive til noget. Amtet vil ikke deltage i projektet, da der skal spares.
Amtet henviser til kommunen og kommunen henviser til Amtet. Der sker intet, hvis Amtet ikke vil være med.
Dette meddeles landmanden.

b) Grusgraven:
Arbejdstilsynet har besigtiget forholdene. Der er p.t. intet at klage over. Alt er begravet under 1/2 meter grus.
Der sker ikke særligt meget i den bageste del af grusgraven. Personale fra Amtet har besøgt grusgraven
tidligt om morgenen, og lastbiler var blevet bedt om at returnere, da der allerede var trafik kl. ca. 4.30.
Beboere på Rørmosevej har klaget over de nys modtagne ejendomsvurderinger under hensyn til ulemperne
fra grusgraven.
c) Alsønderup Skole:
Skoleinspektør Jesper Neumann forlader skolen i løbet af et par måneder, men Lokalrådet forventer ikke
den store ændring, da Skolebestyrelsen er den samme.
d) Ny konstituering på Kulsviergården:
Der bliver en ny rollefordeling på Kulsviergården, da Jesper Engel snart rejser. Kulsviergården vil fremover
blive drevet som et forsamlingshus, hvor man kan leje lokaler og eventuelt selv medbringe mad- og
drikkevarer. Ansvaret for arrangementer vil fremover hvile på Niels Pedersen og hans datter Majbrit.
e) Referater af bestyrelsesmøder:
Formanden ønskede referater fra møder udsendt noget hurtigere. Beslutninger truffet på møder, skal føres
hurtigere ud i livet, hvortil et referat kan være en stor hjælp.
f) Nejedevej:
Den ny aflastningsvej er projekteret færdigt, og prisen bliver ca. 1,1 mio. kr. Et flertal i Teknisk Udvalg går ind
for vejen. Sagen sendes nu til Byrådet. Høringsrunden bliver 10 uger grundet det snart er ferietid.
Kommunen afholder møde om emnet den 6. august, men endnu vides det ikke, hvor mødet skal afholdes.
Lokalrådet opfordrer beboere til at møde frem og give deres mening til kende. Der var enighed om, at der
køres alt for stærkt på Nejedevej, og det blev derfor besluttet, at formanden skulle tilskrive Politimesteren og
formanden for Teknisk Udvalg og anmode om at få foretaget fartkontrol på vejen.
g) Fælles blad:
Da det planlagte møde var berammet til at finde sted kun ca. l4 dage efter indkaldelsens udsendelse, var der
flere af de indbudte deltagere der ikke kunne komme grundet andre aftaler. Inge Boe Nielsen fra
Kulsviergårdens bestyrelse har udspillet til hvornår det næste møde skal afholdes.
h) Kalender:
Formanden havde fået brev fra sognepræst Hanne Lundsgaard angående sammenfald af diverse
arrangementer, hvorfor det ville være ønskeligt med en fælles koordinering af disse ting. I den anledning har
Hanne Lundsgaard indkaldt alle foreninger m.m. til møde i Smedens Hus torsdag den 13. juni 2002 kl. 19.00,
hvor man vil prøve at tage hul på problemet. Lokalrådets bestyrelse anmodes om at møde frem.
i) Hillerød Kommune:
På kommunens driftsbudget for 2002-2005 er der optaget et beløb på kr. 398.480 kr., som skal bruges til
etablering af sti mellem Enebakken og Ellegårdskvarteret. Havde nogen forventet arbejdet udført hurtigt,
bliver man skuffet, for i forbindelse med de nyligt vedtagne besparelser, er ovennævnte sag udskudt indtil
videre.
Ad 2: Regnskab
Kassereren oplyste, at der var udsendt kontingentopkrævninger til foreningerne, ligesom der var sendt
opkrævninger ud til vore annoncører i Folderen.
Ad 3: Folder
Det var bestyrelsens opfattelse, at folderen er blevet godt modtaget rundt omkring i lokalområdet.
Ad 4: Arbejdsgrupper

Intet nyt.
Ad 5: Hjemmeside
Thomas Petersen oplyste, at hjemmesiden blev besøgt flittigt, og at det er en god måde at markedsføre os
på.
Ad 6: Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 15. august 2002 kl. 19.00 på Kulsviergården. På dette
møde ønsker formanden en tilkendegivelse af, om medlemmernes har lyst til en periode mere i bestyrelsen.
Inden så længe vil bestyrelsesmedlemmerne modtage en indbydelse til et beskedent traktement, hvor
formand og næstformand godt vil værdsætte vort frivillige engagement i Lokalrådet. Datoen er torsdag den
20. juni kl. 19.30. Stedet vil fremgå af indbydelsen.
Mødet slut kl. 20.03.
Næste møde: torsdag den 15. august 2002 kl. 19.00.
Som referent: Poul Erik Sandholt

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 10. januar 2002 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Mødedeltagere: Jan Richelsen, Torben Milling, Poul-Erik Rasmussen, Thomas Petersen, Lissi Carsen og
Inge Boe Nielsen.
Afbud fra: Carlo Medici og Poul Erik Sandholt.
Ad 1: Møde med skolebestyrelsen:
Kort møde, da Skolen er inviteret til kl. 19.30.
Lokalrådet vil i samarbejde med Kulsviergården, Idrætsforeningen, Skolen, Præsten (Menighedsrådet Kirken) arrangere en velkomstdag for nye beboere. Varighed fra 1- 3 timer.
Ad 2: Nyt fra formanden - meddelelser:
Jan Leth Svendsen (formand for skolebestyrelsen) kom alene, da skoleinspektør Jesper Neumann ikke
kunne deltage og næstformanden havde fødselsdag.
Jan S. fortalte lidt om skoleudbygningen, som har fået bevilliget 3.5 mill. der bl. a. skal bruges til nye toiletter.
Den 5. marts skal der være skolebestyrelsesvalg, det bliver spændende om der bliver "kampvalg".
Skolen er en vigtig "brik" i lokalsamfundet og Jan S. bekræftede, at han ville gå hjem og melde Alsønderup
Skole ind i Lokalrådet.
Lokalrådet / Skolebestyrelsen vil herefter informere hinanden løbende og maile til hinanden, hvis der opstår
problemer!
Mødet med skolebestyrelsen sluttede med en aftale om, at vi skulle holde 2 møder årligt på ca. 1 time.
Ad 3: Folder:
Der var eninghed om, at der skulle trykkes ca. 1.500 ekspl. i A-5 format. Pris for annoncer: bagsiden kr.
4.000,00 inde i folderen kr. 3.000,00.
Tryk: Inge kontakte Hillerød Bogtrykkeri ( Torben Nielsen) for at få en aftale om et møde, på trykning materiale m.v. som Jan Richelsen vil deltage i sammen med arbejdsgruppen.
Inge tager kontakt til Ullerød Brugs ( Frede Leiholm) om en helside inde i folderen.

Jan Richelsen kontakter formanden for grundejerforeningen Lykkesholm, som har givet udtryk for et
medlemskab i lokalrådet.
Ad 4: Arbejdsgrupper:
Vedtægter lægges på hjemmesiden. Ny indmeldelse koster kr. 500,00.
Ad 5: Den Politiske situation:
Den nye formand for teknisk udvalg er: Sven-Ove Larsen.
Amtsrådet skal være med i grusgrav-sagen.
Lokalrådet vil have agtindsigt -Frederiksborg Amt- i sager son vedr. Alsønderup Sogn.
Ad 6: Opdatering af hjemmesiden.
OK med Thomas P. Nye links ? (Privat + erhverv).
Ad 7: Evt.
Ikke noget til dette punkt.
Mødet slut kl. 21.35.
Næste møde: torsdag den 7. marts 2002 kl. 19.00.
Som referent: Inge Boe Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 1. november 2001 kl. 19.00 på
Kulsviergården.
Mødedeltagere: Jan Richelsen, Torben Milling, Poul Erik Sandholt og Inge Boe Nielsen.
Afbud fra: Carlo Medici og Lissi Carlsen.
Uden afbud: Poul-Erik Rasmussen + Thomas Petersen kom kl. 19.20.
Ad 1: Godkendelse af referat:
Referatet godkendt - Thomas P. sætter det på nettet.
Thomas orienterede om en fælles hjemmeside.
Møde med nye beboere 13. november kl. 19.00 (Jan R. kunne ikke deltage).
Ad 2: Nyt fra formanden - meddelelser:
Jan R. orienterede om hellen ved Nejedevej (som havde ligget ned i ca. ½ år) nu var rettet op.
Henvendelse til Frederiksborg Amt vedr. grusgraven tæt op til Tulstrup by. Vi henvender os igen efter den
20. november 2001 (til det nye amtsråd).
Referat fra borgermødet og nye vedtægter omdelt.
Ad 3: Nedsættelse af arbejdsgrupper:
Kommuneplan: Torben Milling.
Folderen: Lissi Carlsen, Carlo Medici, Poul-Erik Rasmussen.
Gunnar Vosgerau og Poul Erik Sandholt udsender girokort.

Frist til folderen (rettelser) 20. januar 2002.
Stierne: Jan Richelsen og Torben Milling.
Fælles lokalblad: Thomas Petersen.
Skolen: Kontakt til skolebestyrelsesformand Jan Leth Svendsen, som inviteres til lokalrådsmøde, torsdag
den 10. januar 2002.
Ad 4: Evaluering af Valgflæskmødet:
Referat uddelt. Ros til Poul Erik Sandholt for et flot referat.
Meget ros fra partierne for et flot arrangement.
God omtale i Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Posten.
Tak til Thomas P. for en flot hjemmeside.
Regning fra Kulsviergården på kr. 6.259,00 for gule ærter, leje af sal, vand/øl + kaffe.
Ad 5: Eventuelt:
Ikke noget til dette punkt.
Mødet slut kl. 20.35.
Næste møde: torsdag den 10. januar 2002 kl. 19.00.
Som referent: Inge Boe Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 1. oktober 2001 på Kulsviergården.
Mødedeltagere: Jan Richelsen, Torben Milling, Poul Erik Sandholt, Thomas Petersen, Carlo Medici, PoulErik Rasmussen og Inge Boe Nielsen.
Afbud fra: Lissi Carlsen.
Ad 1: Konstituering:
Formand: Jan Richelsen
Næstformand: Torben Milling
Sekretær: Inge Boe Nielsen
Kasserer: Poul Erik Sandholt
bestyrelsesmedlem: Thomas Petersen (webmaster)
bestyrelsesmedlem: Carlo Medici
bestyrelsesmedlem: Lissi Carlsen
bestyrelsesmedlem: Poul-Erik Rasmussen.
Ad 2: Valgflæskmøde:
Det blev besluttet, der skal husstand-omdeles en A-4 folder (ca. 1.200 ekspl.) som udsendes fra mandag
den 15. oktober 01 med Post-Danmark. Torben M. ansvarlig.
Jan R. skriver invitation til politikerne.
Hans Andersen opstiller i panelet fra Dansk Folkeparti.
Knud Sørensen spørges om han vil være dirigent.(Torben M. ansvarlig).
Annonce i Hillerød Posten onsdag den 17. oktober + red. omtale (Inge ansvarlig). Inge inviterer også Hillerød
Posten til selve valgflæskemødet. Jan. R. inviterer TV-Lorry.
Hans Henrik Mortensen forhandler med Kulsviergården.
Pris for spisning incl. 1 øl / vand kr. 40.00 + tilskud fra Kulsviergården.
Tilmelding til spisning sker til Kulsviergården senest mandag den 22. oktober 01.
Vedr. betaling til spisningen (bestyrelse + politikere spiser gratis).

Der sættes et bord op ved indgangen, som skal betjenes af Carlo M. og Inge B. hvor man opgiver sit navn +
tlf. nr.
Ad 3: Møder resten af året:
Torsdag den 1. november 2001 kl. 19.00 - nyt foto med.
Torsdag den 10. januar 2002 kl. 19.00.
Torsdag den 7. marts 2001 kl. 19.00.
Torsdag den 16. maj 2002 kl. 19.00.
Torsdag den 15. august 2002 kl. 19.00.
Ad 4: Eventuelt:
Adresse-liste udfyldt som Thomas P. opdaterer på vores hjemmeside.
Borgermøde år 2002 - onsdag den 25. september.
Ekstraordinært møde med Teknisk udvalg - efter den 20. november 2001.
Som referent: Inge Boe Nielsen

Referat af borgermødemøde den 19. september 2001
Bestyrelsen minus Lis Asmussen (meldt afbud) og Jørgen Boe Nielsen (udeblevet) var mødt. Dertil 19
tilhørere.
Formand Jan Richelsen bød velkommen.
Ad 1: Valg af dirigent:
Ole Steen blev enstemmigt valgt.
Ad 2: Bestyrelsens beretning v/ formanden:
Jan Richelsen gennemgik årets gang i Lokalrådet.
Torben Milling gennemgik mødet med Frederiksborg Amt og Hillerød Kommune.
Efter disse indlæg var der debat:
Hans Henrik Mortensen:
På Kulsviergårdens vegne takkede han Lokalrådet for den store indsats i det forgangne år. Nævnte, at
Kulsviergården også ville med rent IT-mæssigt. Lokalrådet blev takket for deltagelse i forårets konference,
ligesom arbejdet for den nye institution i Alsønderup blev nævnt. Takket være Lokalrådet blev der flyttet
noget rundt på lokalplanen. Fint, at I holdt møde med Teknisk Udvalg.
HHM nævnte også, at et af resultaterne af konferencen var blevet, at Lokalrådet arrangerer et møde med/om
de nye tilflyttere. Kulsviergården skal selv stå for en sognedag.
Angående grusgraven, syntes vi, at det har været ført i et for højt gear. Presseniveauet har været for højt.
Syntes Lokalrådet er lidt for aktivt. Vi skal bevare tilliden til politikerne!!!
Poul-Erik Rasmussen, (næstformand i Idrætsforeningen) samt formand for fodbolden i AS&G:
Vi er kommet lidt i klemme på boldbanen. Ingen master er flyttet, men vi håber, at der snart kommer lys på
banen. Dræning af banen og hegn omkring er taget af budgettet.
Jan Richelsen:
Takkede HHM for sit indlæg. Fremhævede, at vi skal have fat i politikere og medier for at få indflydelse. Der
er ingen i Hillerød Kommune, der har bad feelings overfor Lokalrådet.
Til Poul-Erik Rasmussen udtalte formanden sin skuffelse over, at der ikke var penge til hegn + dræn. Han
lovede, at den sag vil vi gerne arbejde videre med.
Da der ikke var flere indlæg til beretningen blev denne taget til efterretning.

Ad 3: Regnskab til godkendelse:
Det udleverede regnskab blev gennemgået af kassereren.
Hans Henrik Mortensen mente, at kassebeholdningen på kr. 20.000,- var for stor.
Som formand for Støtteforeningen nævnte han, at de gerne vil støtte aktiviteter, men penge skal ikke
kanaliseres over i Lokalrådet.
Som svar herpå nævnte kassereren, at ansøgningen om støtte fra Støtteforeningen var foregået tidligt på
året, før man havde nogen anelse om, hvordan året ville ende rent regnskabsmæssigt. Kassereren nævnte,
at Lokalrådet vil søge om tilskud igen i dette regnskabsår, men vil Støtteforeningen ikke yde tilskud, ja så er
vi måske ikke i stand til at lave de aktiviteter sammen med Kulsviergården, som konferencen lagde op til. De
penge vi får ind i kontingent og sponsorkroner vil vi så primært anvende til egne aktiviteter.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Ad 4: Indkomne forslag - herunder forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer:
Jan Richelsen startede med at fortælle, at vedtægtsændringerne var udsendt til formændene for
foreningerne.
Ole Blåkilde (medlem af Kulsviergårdens bestyrelse) indledte med at gøre opmærksom på, at nogle af
hensigterne er anderledes, end det fremgår af de nye vedtægter.
Baggrunden herfor er:
Pression overfor kommunen i forbindelse med den nye Helsingevej
Vi stod stærkere ved at tale med én stemme.
Flere steder i de nye vedtægter går vi imod den tanke.
Angående kontingent skal ændringer aftales med kontaktudvalget. Generalforsamlingen skal ikke
bestemme, hvad der skal betales.
Stemmeberettigede er folk der bor i lokalområdet samt folk med tilknytning hertil, f.eks. præst og ægtefælle.
Valgbarhed: Lokalrådet skal ikke diktere, hvem der er valgbare. Kun medlemmer af bestyrelser, selv om
vedkommende ej bor her.
Det skal ligeledes fremgå af vedtægtsændringsforslaget, hvornår de træder i kraft.
Man kan ikke lave ændring i valgbarhed og stemmeret i forhold til folk, der er mødt.
Hans Andersen: Det Ole Blåkilde talte om, er det nedfældet. Hertil svarede Ole Blåkilde nej, men det har
været intensionen.
Jan Svendsen (formand for skolebestyrelsen): Jeg er her på grund af vedtægtsændringerne. Så gerne, at et
medlem af skolebestyrelsen er valgbar, og det er man ifølge de nye vedtægter. Ked af, hvis man tager det af
bordet.
Ole Blåkilde: Skolebestyrelsen kan bare melde sig ind.
Hans Henrik Mortensen: Kontingentet skal ikke sættes op. Indkald kontaktudvalget, og så støtter vi i
Støtteforeningen op om det.
Torben Milling: Her er ikke tale om nogen skjult dagsorden. Vil ikke acceptere, at vi ej selv kan vælge
formand.
Enig i, at skole og menighedsråd skal støtte med et beløb.
Skal vi gennemgå dem punkt for punkt? De trænger til at blive moderniseret.
Jan Svendsen: Vedtægterne skal være så brede som muligt. Glad for, at skolebestyrelsen kan blive medlem.
Børge Rask: Jeg er lidt forvirret. Det er altså ikke foreningernes bestyrelser, men borgerne der har
stemmeret.
Poul-Erik Rasmussen: For sent at vedtægterne blev sendt ud - vent 1 år.
Ole Blåkilde: 3 bestemmelser er ikke spiselige, resten spiseligt. Skal vi droppe de 3 punkter?
Til disse indlæg svarede Jan Richelsen, at alt det historik ikke er nedskrevet, og derfor ej juridisk bindende.
Skolebestyrelsen blev inviteret til at deltage i arbejdsgruppe. Vi kan nedsætte de arbejdsgrupper vi vil.
Jeg anbefaler, at vi går vedtægterne igennem punkt for punkt.
Hans Henrik Mortensen: Uheldigt, at formanden lægger det så hårdt op. Fordi man vil lave
valgbestemmelserne om, behøver man ikke lave alting om.
I har fået nogle råd - vær nu lydhør.
Ole Kaspersen (formand for grundejerforeningen Lyngbakken): Tag det ej så tungt. Kom i gang.
Hans Henrik Mortensen: Uheldigt, hvis vi ikke kan nå til enighed. Kan vi ikke tage valgene ud, og så
gennemføre resten.
Torben Milling: Enten vedtages det hele - eller ingenting.

Ole Steen: Det er os, der er her, der bestemmer.
Dirigenten foreslog 5 minutters pause, og herefter var bestyrelsen indstillet på at tage vedtægterne punkt for
punkt og foretage individuel afstemning.
Pkt. 1.1. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Pkt. 2.3. Ole Blåkilde fandt det uhensigtsmæssigt, at både formand og næstformand kan udtale sig.
Hertil svarede Jan Richelsen, at næstformanden nogle gange havde udtalt sig på formandens vegne, og at
dette var en praktisk arbejdsmetode.
Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget
Pkt. 4.4. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Pkt. 5.1. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Pkt. 5.2. Ole Kaspersen foreslog, at man ændrede sidste del af
sætningen til :"fortrinsvis bosiddende i sognet".
Ole Blåkilde bekendtgjorde, at han vil stemme imod pkt. 5.2 og 5.3.
Slutresultatet blev, at bestyrelsens forslag pkt. 5.2. og 5.3. ikke blev vedtaget. Pkt. 3.6. fortsætter som hidtil.
Pkt. 5.4. Ole Blåkilde: De 6 uger er OK, men forslag skal ikke afleveres til hele bestyrelsen, men kun til
formanden.
Jan Richelsen nævnte, at dette var en åbning fra bestyrelsens side at alle bestyrelsesmedlemmer kan
modtage forslag. Så har folk som regel et bestyrelsesmedlem i nærheden.
Børge Rask spurgte, om det får nogen indflydelse på indkaldelsen. Hertil blev der svaret nej.
Pkt. 5.4. blev herefter vedtaget med den ændring at "et medlem af bestyrelsen" ændres til "formanden for
bestyrelsen".
Pkt. 6.1. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Pkt. 6.5. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Pkt. 7.2. blev ikke vedtaget, hvorfor pkt. 4.2. fortsætter som hidtil.
Pkt. 8.1. Ole Blåkilde mente, at vedtægtsændringer bør vedtages med almindeligt stemmeflerhed, når de nu
har været udsendt til foreningerne inden mødet. De 2/3 er gammeldags.
Pkt. 8.1. blev vedtaget med de ændringer at to uger ændres til fire uger og at 2/3 ændres til almindelig
stemmeflerhed.
Pkt. 8.1. får herefter følgende ordlyd:
Disse vedtægter kan ændres på et ordinært eller ekstraordinært borgermøde, når det er angivet i
indkaldelsen, at dagsordenen indeholder et punkt om vedtægtsændringer. Forslagene herom skal mindst fire
uger før være sendt til de tilsluttede foreninger m.fl. Vedtægtsændringer kan ske med almindelig
stemmeflerhed.
Pkt. 5.5. er foreslået af bestyrelsen, da der ikke findes nogen formel dagsorden for Borgermøder.
Pkt. 5.5. blev vedtaget med den ændring, at "nr 4. Kontingent for det kommende regnskabsår" udgår, og de
efterfølgende punkter 5 - 8 rykker op og får numrene 4 - 7.
Pkt. 5.6. Ole Blåkilde foreslog af 2. sætning "Beslutninger " slettes. Det er enmandstyrani, hvorfor den bør
fjernes.
Pkt. 5.6. Blev vedtaget med den ændring at 2. sætning udgår og kun 1. sætning vedtages.
Alle stemte herefter for vedtægtsændringerne i den modificerede udgave.
Ad 5: Budget til orientering:
Kassereren forelagde budgettet, og der henvises til bemærkningerne under pkt. 3, regnskabet.
Ad 6: Valg til formand:
Jan Richelsen blev enstemmigt genvalgt.
Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Af den siddende bestyrelse ønskede Erik Hartz, Gunnar Vosgerau, Jørgen Boe Nielsen og Lis Asmussen
ikke at opstille igen.
De øvrige, Torben Milling, Poul Erik Sandholt og Thomas Petersen var villige til at opstille igen.
Fra salen blev Poul-Erik Rasmussen, Inge Boe Nielsen, Carlo Medici og Lissi Carlsen foreslået.
Herefter var der opstillet 7 kandidater i forhold til de 6, der skal vælges, men Ole Blåkilde foreslog, at man
valgte alle 7, set i lyset af, at bestyrelsen har været 1 mere end tilladt i året der er gået, men væsentligere er,

at fra næste år kan der være op til 9 i bestyrelsen.
Herefter blev alle de foreslåede kandidater valgt.
Ad 8: Valg af 2 suppleanter:
Ulla Lund Nielsen og Karin Andersen blev foreslået og valgt.
Ad 9: Valg af 2 revisorer:
Steen Andersen ønskede ikke genvalg. Bertil Jepsen vil gerne stoppe næste år, og fra salen blev Hans
Torben Andersen foreslået som ny revisor.
Bertil Jepsen og Hans Torben Andersen blev herefter valgt.
Ad 10: Eventuelt:
Formanden takkede de afgående medlemmer af bestyrelsen og ønskede samtidig de nye velkommen på
jobbet.
Jan Svendsen spurgte om Skolebestyrelsen nu kan melde sig ind i Lokalrådet, og svaret var ja.
Børge Rask syntes der er meget støj fra Helsingevejen. Bor i Ellegårdskvarteret. Han var vidende om, at
nogle lodsejere havde fået nedsat deres ejendomsværdi med op til 300.000 kr. Biler vender, lige der hvor
han bor. Det må være en opgave for bestyrelsen.
Der er 3 ejendomme derovre, der ikke er med i grundejerforeningen.
Torben Milling svarede, at der ikke sker noget nogen steder før efter kommunevalget i november.
Børge Rask så gerne, at noget af al den overskudsjord der findes i kommunen blev brugt til at lave volde, så
man kan være i fred og ro, selv om man bor tæt på de store veje.
Sluttelig fik dirigenten tak for den professionelle måde mødet var blevet ledet på.
Mødet slut kl. 22.15.
Underskrevet:
Ole Steen som dirigent og Poul Erik Sandholt som referent

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 2. august 2001 på Kulsviergården.
Fraværende: Thomas Petersen
Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Godkendt.
Ad 2: Meddelelser fra formanden:
Formanden orienterede om de forskellige artikler i dagspressen om grusgraven. Endvidere bliver vor
hjemmeside flittigt læst. Lokalrådet har fået meddelelse om, at Hillerød kommune i dette år igangsætter
vedligeholdelsesarbejder på vejene Bakkesvinget og Rørmosevej. Kommunen har underrettet vandværket
herom.
Ad 3: Meddelelser fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lis Asmussen kunne fra et referat fra idrætsforeningens hovedbestyrelsesmøde i juni måned oplyse, at der
var kommet positive meldinger fra præsten om et fælles sogneblad, og lokalrådet bedes tage dette op på

næste lokalrådsmøde. Da Thomas Petersen var fraværende og det er hans arbejdsopgave, tages det op på
næste møde..
Ad 4: Økonomi:
Poul Erik Sandholt orienterede om økonomien. Der er udsendt opkrævninger til foreningerne på kontingent.
Budgettet holdes. men der er fortsat enkelte grundejerforeninger, som ikke har betalt kontingent. De er nu
rykket.
Ad 5: Økonomi:
Poul Erik Sandholt orienterede om økonomien. Der er udsendt opkrævninger til foreningerne på kontingent.
Budgettet holdes. men der er fortsat enkelte grundejerforeninger, som ikke har betalt kontingent. De er nu
rykket.
Ad 6: Borgermødet:
Formanden orienterede om, at da Kulsviergården har generalforsamling den 26. september, har vi valgt at
flytte vort Borgermøde til den 19. september 2001 kl. 19.30 på Kulsviergården i Alsønderup.
Lis Asmussen udskriver dagsorden som sendes sammen med vedtægterne/vedtægtsændringerne til
medlemsforeninger.
Lis Asmussen har sørget for, at indkaldelse er med i augustnummeret af Kontakt og ligeså sørger hun for at
fremsende indkaldelsen til Hillerød Posten.
Formanden bad om stikord til bestyrelsens beretning ved formanden. Beretningen vil blive sendt til
bestyrelsen til orientering. Selve dagsordenen, fremgår af særskilt bilag.
Bestyrelsen møder kl. 19.00. Lis Asmussen og Poul Erik Sandholt er forhindrede i at deltage. Formanden
sørge for, at en anden tager referat fra borgermødet. Poul Erik Sandholt afleverer regnskabsmateriale og
budget til bestyrelsen.
Ad 7: Valgflæskmøde:
Starttidspunkt kl. 18.30 til gule ærter og flæsk. Gunnar Vosgerau og Lis Asmussen undersøger pris med
Kulsviergården.
Ad 8: Eventuelt:
Intet at bemærke.
Som referent: Lis Asmussen

Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 3. maj 2001 på Kulsviergården.
Fraværende med anmeldt forfald : Gunnar Vosgerau (skriftligt), Erik Hartz og Jørgen Boe Nielsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Angående referat vedtog vi at udsende et foreløbigt referat, som så kan godkendes inden det bliver lagt på
hjemmesiden.
Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Godkendt.

Ad 2 og 3: Nejedevej, Kommunen/Amtets reaktion/egne oplevelser:
Formanden oplyste, at billeder fra grusgraven var lagt ind på hjemmesiden. Formanden har haft en dialog
med Lennart Weber samt Svend Ove Larsen om forholdene og teknisk udvalg vil arbejde videre med sagen.
Vi er enige om, at der er tale om tre ting:
1. Nejedevejen
2. Grusgraven
3. Komposteringsanlægget.
Fra Frederiksborg Amt, som lokalrådet har rettet henvendelse til, har der ingen reaktion været. Vi er enige
om, at amtet skal med. Lokalrådet overvejer et møde med kommunen/amtet og erhvervsfolkene om
forholdene.
Ad 4 : Stiforløb fra Møllehøj til Gl. Skolevej:
Torben Milling og Jan Richelsen arbejder med en henvendelse om retablering af en stiforbindelse, så man
kan færdes fra Nejede og kobles på Gl .Skolevej i Tulstrup. Lokalrådet har erfaret, at den gamle skolesti er
væk gravet igennem af grusgraven .
Ad 5 : Henvendelse fra Alsønderup Skole:
Henvendelsen fra skolebestyrelsesformanden har i dag været diskuteret, og formanden tilskriver
skolebestyrelsesformanden herom. Lokalrådet vil meget gerne samarbejde med Alsønderup Skole, evt.
mødes med skolebestyrelsen og hvis der er behov herfor, nedsætte en arbejdsgruppe.
Ad 6: Tilbagemeldinger fra Konferencen, det videre forløb:
Formanden kunne oplyse, at Kulsviergården har indkaldt til evalueringsmøde tirsdag den 8. maj kl. 19.30 på
Kulsviergården, hvor også idrætsforeningen er indbudt. Fra lokalrådet møder Jan, Poul Erik og Lis. De har
sådant set frie hænder til at gå videre med opgaver fra konferencen, det økonomiske skal overvejes og skal
være seriøst.
Ad 7: Hjemmeside:
Det er blevet til sognets hjemmeside og Thomas Petersen arbejder godt med siden. Det er også vigtigt at
vedligeholdelsen/fornyelsen hele tiden finder sted, så den ikke virker kedelig.
Ad 8: Referat fra Teknisk Udvalg’s møde med Lokalrådet:
Til efterretning. Brev og referat med på websiden. Der skal "klippes og klistres".
Af referatet fremgår det hvilke personer, der beskæftiger sig med de forskellige forhold:
Spørgsmål vedr. Trafik og Miljø: Trafikplanlægger Eva Kristensen, tlf. nr. 48202672
Tulstrup Kompost: Marianne Brink Sørensen, Miljøafd. tlf. nr. 48202681
Nejedevej - trafikproblemer: Ingeniør Svend Kirstein, tlf. nr. 48202696

Rengøring af veje: Driftsingeniør Kurt Larsen tlf. nr. 48202870
Indvindingstilladelse til grusgravning: Frederiksborg Amt, Bent Kjær Hansen, tlf. nr. 48205000 og
Driftsingeniør Kurt Larsen, tlf. nr. 48202870
Kirkestierne: Sektionsleder Ulrike Klasterer tlf. nr. 48202855 (amtet myndighed)
Færdsel på vejene (skiltning): Teknisk assistent Birthe Taudal, tlf. nr. 48202692
Hastighed på vejene: Teknisk assistent Birthe Taudal tlf. nr. 28202692
Sti fra Ellegårdskvarteret til Tulstrup: Ingeniør Svend Kirstein, tlf. nr. 48202696
Daginstitution i Alsønderup: Planlægger Jonna Møller, tlf. nr. 48202687
Fortovenes stand: Driftsingeniør Kurt Larsen, tlf. nr. 48202870
Ad 9: Andre meddelelser:
Lokalrådet har fået mail fra Jesper Larsen, Alsønderup om pasningsmuligheder. Henvendelsen blev
behandlet og Torben Milling vender tilbage til Jesper Larsen med et svar.
Angående valgflæskmødet den 24. oktober 2001. Formanden har skrevet til de forskellige partier, der stiller
op til kommunevalget. Flere af dem har allerede meldt tilbage om deltagelse. Lis samler disse svar i et
charteque.
Ad 10: Eventuelt:
Formanden mente, at vi bør afholde et møde inden sommerferien og foreslog lørdag den 9. juni kl. 14.00
hjemme hos ham på Rørmosevej. Dem der ikke kan deltage må komme med tre alternative datoer.
Efterfølgende har Gunnar Vosgerau meddelt, at han er forhindret, men har forslag om 3 andre datoer:
torsdag den 7. juni kl. 19., tirsdag den 12. juni kl. 19 eller onsdag den 20. juni kl. 19.00.
Erik Hartz er også forhindret og foreslår i stedet alle hverdage i uge 24 og 25.
Møde afholdes fortsat lørdag d. 9. Juni kl. 14.00 hos formanden.
Som referent: Lis Asmussen

Opsamling fra konferencen

"Hvordan kan fremtiden blive for Alsønderup
Lokalsamfund og Kulsviergården"
den 24. marts 2001 kl. 10-15 på Kulsviergården

Indholdsfortegnelse
Referater fra dagens oplæg:
Velkomst ved Kulsviergårdens formand Hans Henrik Mortensen
Udviklingslinier i bl.a. vort lokalsamfunds befolkningstal, erhvervsstruktur og aldersfordeling fra
fortid til nutid ved Ole Blåkilde, Lokalhistorisk Arkiv.
Udviklingen i Kulsviergårdens økonomi til dag ved kasserer Hans Torben Andersen
Udviklingen i Idrætsforeningens økonomi til i dag ved kasserer Hans Asmussen
Hvordan kan Kulsviergårdens økonomi udvikle sig i fremtide og med hvilke konsekvenser ved
Hans Torben Andersen
Hvordan kan Idrætsforeningens økonomi udvikle sig i fremtiden og med hvilke konsekvenser ved
Hans Asmussen
Hvad kan opgaverne blive i fremtiden for Alsønderup Sogns Lokalråd ved formanden Jan Richelsen
Hvad kan fremtiden blive for Alsønderup Idrætsforening ved formanden Gitte Siezing Hansen
Hvad kan fremtiden blive for Kulsviergården ved formanden Hans Henrik Mortensen
Hvordan kan fremtiden blive for Alsønderup Lokalsamfund v/ borgmester i Hillerød kommune
Nick Hækkerup
Summegruppernes "referater"
Kommentarer og spørgsmål fra konferencedeltagerne
Afslutning ved Hans Henrik Mortensen
Deltagerliste

Velkomst

Som det fremgår af deltagerlisten var ca. 150 deltagere mødt op til konferencen på Kulsviergården
lørdag den 24. marts 2001, hvor emnet var "Hvordan kan fremtiden blive for Alsønderup
Lokalsamfund og Kulsviergården".
Formanden for Kulsviergården Hans Henrik Mortensen bød velkommen og glædede sig over de
mange deltagere, der havde tilmeldt sig konferencen. Han håbede på, at det ville blive nogle gode
og seriøse timer, så bestyrelserne havde noget at arbejde videre på.
Konferencen indledtes med, at Hans Bremer viste et 20 min. klip fra en video, som blev taget i
forbindelse med 100 års jubilæet for forsamlingshuset og Kulsviergården, hvor daværende
sognerådsformand Aagaard Larsen fortalte om Kulsviergårdens historie. Aagaard Larsen, som i dag
er 94 år, deltog også sammen med sin hustru Karen Aagard Larsen i hele konferencen.
Efter et stort bifald, da videooptagelsen var slut, gik Knud Sørensen, som var udpeget til at være
mødeleder over til næste punkt på dagens program:

Udviklingslinier i bl.a. vort lokalsamfunds befolkningstal, erhvervstruktur og aldersfordeling
fra fortid til nutid v/formanden for Lokalhistorisk Arkiv Ole Blåkilde
Ole Blåkilde oplyste, at dækkeservietterne, som lå på bordene i dag er en fotokopi af et gammelt
kort over sognet fra 1813, hvor mange af navnene er stavet anderledes end i dag.
Ole Blåkilde indledte sit indlæg ved at starte i nutiden og køre baglæns i historien. For at kunne lave
succes’er skal de fysiske rammer være i orden. Vi har Kulsviergården og Alsønderup Skole og
skolebygninger, som også er nødvendige for at vi kan lave succes’er her i vort lokalsamfund.
Fra 1980 har vi drevet Kulsvierscenen (tidligere teaterudvalget under idrætsforeningen)
Fra 1982-83 blev Kulsvierklubben (ældre klub) dannet.
Fra 1988 fik vi oprettet Lokalhistorisk Arkiv og Forening, som har til huse i et kælderlokale på
Alsønderup Skole. Det skete efter jubilæerne i Idrætsforeningen og Kulsviergården. Der er i dag
200 medlemmer. Vi håber, at vi fortsat kan være på skolen, da det ikke vil være særlig brugbart, at
arkivet måske skulle flytte til Skævinge kommune!
I 1989/90 blev der bevilget penge fra Undervisningsministeriet til projektet "Brug Skolen" som
fortsat er i live og hver tirsdag aften bliver skolen åben for alle. Herunder også brugen af forskellige
faglokaler. Fællesspisningen er blevet et meget fast tradition, hvor flere frivillige sørger for, at der
bliver lavet mad til alle deltagerne i Brug Skolen. Det er som sådan brugerne, der selv driver det
hele om tirsdagen. Der sørges også for fælles bustransport, så også de ældre kan deltage. Projektet,
som nu er blevet en tradition viser også, at der er et behov for dette fællesarbejde.
En af de ting, som lokalsamfundet herude er gode til og som er blevet en tradition, er at tage hånd
om egen situation og prøve at få det bedste ud af det.

Hvis vi nu tager udgangspunkt i historien og ser på erhvervsfordelingen i 1940 og i 1992 viser det
sig, at i 1940 var det et landbrugssamfund. hvor 73,6% af befolkningen eller 555 boede og
arbejdede her i byen. Det var deres totale tilværelse. Derimod i 1992 er der kun 3,5% eller 52
personer der arbejder ved landbruget.
I 1992 kan man opdele befolkningen i natbeboere (1478), udpendlere (1267) eller 85,7%,
indpendlere (hovedsagelig arbejdskraft til skolen) 108 og en dagbefolkning på 319.
Ole Blåkilde omtalte herefter træk af udviklingen i Alsønderup Sogn som samfund:
Lokalsamfundet kommer fra et isoleret selvforsyningssamfund,som herefter er blevet til et
produktionssamfund/eksportsamfund med et vist kommunalt selvstyre og egen
skatteudskrivningsret. I denne fase bliver der bygget forsamlingshuse, dannet brugsforeninger,
dannet husmandsforeninger, oprettet griseforsikringer ( 30 øre om ugen ), opsparingsforeninger som
Julens Glæde.
I 1970 kommer så alle de nye udstykninger, hvor mange af tilflyttere ikke havde for mange penge
og var vant til at arbejde. Herude kunne man få en billig grund, så også de havde mulighed for at
bygge deres eget hus. Det var derfor helt naturligt, at man hjalp hinanden og lånte forskellige
redskaber hos hinanden.
I dag er det sværere at inddrage de nye beboere, da der ikke er nogen aktiv arbejdsindsats, der skal
gøres. De passer sig selv og har selv anskaffet redskaber og lignende.
Lokalhistorisk Arkiv har som nævnt i begyndelsen af mit indlæg lokaler i skolens kælder, og hver
mandag aften er der åbent hus, hvor man kan møde op og se og høre om sit lokalsamfund gennem
tiderne. Der bliver gjort et stort arbejde fra bestyrelsens side for at få så mange oplysninger
arkiveret som muligt, således at vore efterkommere også kan danne sig et billede af, hvordan det har
været i gamle dage.

Udvikling i Kulsviergårdens økonomi til i dag v/kasserer Hans Torben Andersen
De udleverede regnskabsark omtaler Kulsviergårdens økonomiske data i 1972, 1980, 1989-1990 og
1999-2000. 1972 er det første år, hvor der er aktivitet på Kulsviergården.
Regnskaberne ser i komprimeret form ud som følger:
Tkr.

1972

1980

1989/90 1999/00

Indtægter

289

1.191

2.481

2.923

Omkostninger

160

1.147

2.498

2.909

Resultat

129

44

-17

14

INDTÆGTER:
Sættes inflationen til 3% pr. år = 34% på 10 år, ja så har der været en lille aktivitetsnedgang.
De største indtægter kommer fra: Overskud køkken, udleje idrætshal, tilskud fra Banko og Byfest,
overskud drikkevarer samt udleje af selskabslokaler.
Fordeling af indtægter ændrer sig noget henover perioden.
Kommunen betaler prioritetsrenter vedrørende Kulsviergården.
OMKOSTNINGER:
Indtægter og omkostninger er næsten lig hinanden.
Der spares op, når større ting skal laves.
Den største omkostning i sidste regnskabsår er løn og overskudsandele, hvilket til dels hænger
sammen med aktiviteten på Kulsviergåden.
Et eksempel på en stor ekstraordinær vedligeholdelseomkostning er pålægning af asfalt rundt
omkring Kulsviergården. med kr. 535 tkr.
En anden stor post i regnskabet er ejendomsudgifterne. Her er især varmeudgiften stor; 243 tkr. i
sidste regnskabsår mod 97 tkr. for 10 år siden, især på grund af voldsomt stigende energiafgifter.

Udviklingen i Alsønderup Idrætsforening til i dag v/kasserer Hans Asmussen.
Hans Asmussen viste udviklingen i Alsønderup sogn, der siden 1960 er vokset fra 800 beboere
fordelt på 250 husstande (3,4 indbyggere pr. husstand) til 2400 beboere fordelt på 860 husstande
(2,9 beboere pr. husstand) i 2000. Udviklingen i antal beboere er steget jævnt over alle årene, men
dog med et lille fald i 1990 på grund af faldende børnetal. Af det samlede antal beboere er 772
medlemmer i idrætsforeningen, svarende til 34 %.
Idrætsforeningen er stiftet i 1885 og rummer i dag afdelinger for skydning, badminton, gymnastik,
fodbold, håndbold, tennis og teater.
Idrætsforeningens omsætning siden 1970 og til i dag har været stødt stigende, med en omsætning på
ca. 1 mill. Kr. i 2000. I 1995 er der sket en lille ændring, da det kommunale tilskud til halleje, blev
ændret fra at have været 70 % af udgifterne, til et fast årligt beløb med en fast kommunal
fremskrivningsprocent (i 2000 var tilskuddet ca. 220.000 kr.).
Idrætsforeningens 3 store indtægtskilder er Støtteforeningen, som har været stigende siden 1970 (ca.
300.000 kr. i 2000, indtægterne fra støtteforeningen kommer fra bankospil og Alsønderup Fester),

halleje fra Hillerød kommune (ca. 220.000 kr. i 2000) samt fra kontingenter (ca. 270.000 kr. i
2000). Indtægterne for kontingenter har haft et mindre fald fra 1990 til 2000. Derudover får
idrætsforeningen driftstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og aktivitetstilskud.
Idrætsforeningens største udgifter er halleje til Kulsviergården (ca. 480.000 kr. i 2000), som har
været stødt stigende siden 1970. Derudover har idrætsforeningen udgifter til materiel,
omkostningsgodtgørelse (til trænere), diverse arrangementer, administration og møder samt
Kontakt37 (foreningens blad).

Hvordan kan Kulsviergårdens økonomi udvikle sig i fremtiden og med hvilke konsekvenser
v/kasserer Hans Torben Andersen.
Jeg har udarbejdet 2 budgetter for den næste 10 års periode, et positivt og et mindre positivt.
Indtægterne fra udleje selskabslokaler, udleje idrætshal er budgetteret med ens stigning i
budgetterne. Overskud drikkevarer er budgetteret uændret i forhold til i dag, og overskud køkken er
budgetteret med 12 % stigning, medens tilskuddet fra banko og byfest falder med 10%.
En mulighed kunne være at optage et lån på 3 mio. kr. og så beholde obligationerne.
Indtægtssiden vil med dette budget stige fra 2.923 tkr.i 1999/00 til 3.073 tkr. i 2010.
På omkostningssiden er der i de to budgetter budgetteret med ens stigning på posterne: løn og
overskudsandele, vedligehold og småanskaffelser, ejendommens drift/skat/el/varme samt
prioritetsrenter.
De afvigende budgetposter er: Kontorhold & revision stiger 25%, ekstraordinær vedligeholdelse
falder med 25%. I sidste post, der beløber sig til 400 tkr. er 100 tkr. fra salg af obligationer i
forbindelse med optagelse af lån 3 mio. kr. som omtalt tidligere.
Omkostningerne vil fra 1999/00 til 2010 stige fra 2.909 tkr. til 3.257 kr. , hvilket vil give et
underskud på 184 tkr.
Det mere positive budget opererer med en stigning på 12% på overskud drikkevarer samt overskud
køkken på 25 %. Endelig forventes en stigning i tilskud fra banko og byfest på 10%.
Holder disse forudsætninger vil indtægten stige fra nu 2.923 tkr. til 3.322 tkr. i 2010.
På omkostningssiden budgetteres med en stigning på 12% vedrørende kontorhold og revision,
ligesom ekstraordinær vedligeholdelse budgetteres med et fald på 5%.
Dette budget vil give os omkostninger i 2010 for 3.333 tkr. mod 2.909 tkr. i dag.

Årsresultatet vil blive et minus på 11 tkr. mod et overskud på 14 tkr. i dag. Kulsviergårdens
økonomi balancerer på et knivsæg, man skal hvert år og hele tiden være påpasselig.

Hvordan kan idrætsforeningens økonomi udvikle sig i fremtiden og med hvilke konsekvenser
v/kasserer Hans Asmussen
Hans Asmussen viste fordelingen af idrætsforeningens udgifter og indtægter i sidste regnskabsår.
Indtægterne fordelte sig med 31% fra Støtteforeningen, 20% i hallejetilskud, 10% fra
Folkeoplysningsloven, 5% i aktivitetstilskud til unge medlemmer og 25% fra kontingenter.
Udgifterne fordeler sig med 46% til halleje, 18% til omkostningsgodtgørelse, 13% til særlige
formål, 7% til arrangementer, 5% til administration og møder, 4% til materiel, 4% til Kontakt37 og
3% til øvrige udgifter.
Idrætsforeningen har i forhold til andre idrætsforeninger i Hillerød Kommune en merudgift til
halleje på ca. 150.000 kr. (eget bidrag efter kommunens tilskud).
En uændret udvikling over de næste 10 år vil kræve at indtægter fra Støtteforeningen (banko og
byfest) vil ligge på samme niveau som nu og halleje og hallejetilskud vil stige svarende til den
kommunale fremskrivningsprocent.
Skulle indtægterne fra Støtteforeningen eller det kommunale hallejetilskud bortfalde, vil det betyde
en fordobling af foreningens kontingenter, eller en tredobling hvis begge indtægter forsvinder.
Er det ikke muligt at skaffe den nødvendige hjælp til Alsønderup Fester vil idrætsforeningen miste
ca. 150.000 kr. i årlige indtægter, samtidig med at lokalsam- fundet vil miste et socialt indhold og
sammenhold. Samtidig vil idrætsforeningen miste ca. 150.000-200.000 kr. årligt hvis vores
bankospil stopper. Idrætsforeningen er meget afhængig af de indtægter der kommer fra
støtteforeningen og hallejetilskuddet fra Hillerød Kommune.
Kulsviergården vil tilsvarende miste de samme indtægter. Disse manglende indtægter til
Kulsviergården kan betyde en forhøjelse af hallejen som igen rammer idrætsforeningen.
Kulsviergården og idrætsforeningen hænger sammen og kan ikke fungere uden hinanden.

Hvordan kan fremtiden blive for Alsønderup Sogns Lokalråd v/formanden Jan Richelsen
Jeg vil tage udgangspunkt i fremtiden, hvorfor mit indlæg og transparenter omhandler lokalrådet i
2050.

Allerede i dag er det naturligt for Hillerød kommune at spørge lokalrådene til råds. Det er blevet en
trang, der ligger derude, presset på politikerne bliver større, og det er ikke muligt for dem at følge
med i alle ting. Samtidig skal de lytte til hvad der bliver sagt, og det bliver i større omfang end
tidligere embedsmændene, der kommer med tingene.
Lokalrådets bestyrelse skal ikke i fremtiden bestå, som den gør i øjeblikket, at en flok "inaktive
gråhårede", som blot nikker en gang i mellem. Der skal yngre kræfter til, så der også kan komme
nye ideer. Bestyrelsen skal hele tiden være på forkant med udviklingen i samfundet. Det skal være
attraktivt at bo i vort lokalsamfund.
Det er også en vigtig ting, at bestyrelsen tager godt i mod nye beboere, og fortæller hvad der sker
herude. Formår I ikke dette, vil der ikke være kræfter i lokalsamfundet til at deltage i alle de
aktiviteter, der foregår, hvilket kan gøre mig ret skræmt:
Har vi ikke Alsønderup Fester og Banko vil vi være temmelige sårbare. Vi er økonomisk flettet ind
i hinanden.
Det undrer mig, at når lokalrådet eller vandværkerne afholder generalforsamling, så kan vi højest
tælle 15 personer!! Er det en selvfølge, at vi kun kan "råbe op" ved fest?? I hvert fald ikke i dag.
Det glæder mig, at der er mødt så mange op.
Det afgørende må være, at man i sognet i dag kan stå sammen og lægge et maksimalt pres på de
politiske partier, der i dag sidder i byrådet. Endvidere er det vigtigt at få kanaliseret nogle af de
penge, der i dag bruges på bymidten i Hillerød tilbage til sognet.
I den forbindelse kunne vi spørge, om kommunen ikke vil købe et medborgerhus til os, i stedet for
at bruge penge på søstien. Vi er også helt sikre på, at hvis 177 lastbiler i døgnet skulle køre grus og
haveaffald gennem Hillerøds bymidte, så ville det blive stoppet aldeles omgående, men vi skal tåle
177 lastbiler kørende på Nejedevej med grus gennem vor bymidte!!
Vi mener ikke, at lokalrådet skal være en form for bydelsråd og have ansatte og stå for pasning af f.
eks. ældre.
Lokalrådets formål er at oplyse borgerne i sognet om, hvad der foregår.. I øjeblikket udsender vi en
folder 1 gang om året, hvor alle foreningerne har mulighed for at beskrive, hvad de laver. Men vi
har også nu fået vor hjemmeside www.alsonderup.dk, hvor vi elektronisk kan give meddelelser til
beboerne. Dette skulle gerne blive sognets nye informationskilde. Alle referater fra afholdte møder i
Lokalrådet bliver lagt på hjemmesiden, så alle kan læse dem.
Vi håber samtidig, at vi kan få andre lokale organisationer til at tilslutte sig vor nye portal.
Da vi have besøg af Teknisk udvalg for ca. 1 måned siden blev også referatet fra dette møde lagt ind
på hjemmesiden. Ca. 14 dage efter kunne vi se, at der have været ca. 155 inde og kigge på vor
hjemmeside!!!
Jeg vil slutte af med at sige, at Alsønderup Sogns Lokalråd har en aktiv fremtid i vort lokalsamfund
og jeg tror og håber, at vi vil få større opmærksomhed fra politisk hold end i dag.

Hvordan kan fremtiden blive for Alsønderup Idrætsforening v/formand Gitte Siezing Hansen
Gitte Siezing Hansen startede med at citere fra en artikel i "Ungdom og Idræt" der handler om
engagement i foreningsarbejdet. "De unge (20-35 årige) er ikke så engagerede i arbejdet, mens
nogle få udvalgte ældre er meget aktive, som bliver skolet i demokrati og medborgerskab, mens de
mindre aktive ikke er inddraget i arbejdet når der planlægges stævner, udpeges udvalgsmedlemmer
og træffes beslutninger. Idrætsforeningerne fremstår i dag som en tumleplads for fremtidens eliter
end en kravlegård for demokrati og medborgerskab". GSH spørger om det ikke netop er demokrati,
lige muligheder, sundhed, forebyggelse og dannelse vi gerne vil forbinde med foreningskulturen,
eller er det en forstokket opfattelse.
Vi ser den samme problematik i Alsønderup idrætsforening, og vi skal i fremtiden arbejde meget på
at fastholde tilgangen af frivillige hjælpere, som er en forudsætning for at vi kan yde vores
kerneydelse, idrætten. Der skal være større fokus på at få inddraget de unge i arbejdet, blandt andet
ved at uddelegere ansvarsområder og kompetence til disse. Der er stadig nogle der mener at man i
idrætsforeningen er for sammenspiste og at nye medlemmer ikke altid føler sig velkommen.
Gitte Siezing Hansen kom med nogle udsagn fra en forskningsrapport lavet på Institut for idræt:




medlemmer vil kun nyde men gider ikke yde
det vil i fremtiden ikke være muligt at finde nogle frivillige og ulønnede ledere til bestyrelse
og udvalg
idrætsforeningerne mister sin værdi, hvis det frivillige og ulønnede (leder)arbejde
forsvinder.

Gitte Siezing Hansen fortalte om de problemer idrætsforeningen sidste år havde med at finde en ny
formand for foreningen. Det er derfor vigtigt at der bruges kræfter på at motivere medlemmerne til
en større deltagelse i frivilligt leder- og udvalgsarbejde, eller skal vi i fremtiden til at lønne vores
ledere og udvalgsmedlemmer?.
Hvad er det idrætsforeningen skal lægge vægt på i fremtiden. En befolkningsprognose viser at der i
de kommende 7 år vil være en overvægt af de 35-69 årige samt en stabil øgning i børnegruppen,
mens der ikke være være så mange mellem 15-29 år. De unge og ældre ønsker alle at dyrke idræt ud
fra et rekreativt og sundhedsmæssigt synspunkt, men mens de ældre også vægter fællesskab og
venskaber, så vil de unge møde udfordringer og overskride grænser. Samtidig vil det øgede børnetal
også stille krav til antal af ledere og faciliteter (baner og haltider). Der stilles derfor mange
forskellige krav til idrætsforeningen. Skal idrætsforeningen leve op til alles forventninger. Nye
visioner skal selvfølgelig prøves af, men det er også vigtigt at vi passer på de eksisterende
aktiviteter og værdier.
Gitte Siezing Hansen fortalte om et forsøg Grenå kommune og idrætsforening har lavet med en
IFO, som skulle dække behovet for børnepasning efter skole for de børn der var for gamle til at gå i
SFO. Kommunen yder et tilskud til aktiviteterne, men blander sig ellers ikke i hvordan
idrætsforeningen planlægger arbejdet. Foreningens faciliteter bliver dermed brugt i dagtimerne.

Kunne en IFO i Alsønderup være et alternativ som kunne give nogle flere idrætsaktive børn og
samtidig styrke foreningens formål om at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel
gennem idræt og andet kulturelt virke.
Mulighederne for at dyrke idræt afhænger blandt andet af forholdet mellem den offentlige og
frivillige sektor, den offentlige støtte og udbygningen af idrætsfaciliteter. Brugerne kræver at
faciliteterne ligger tæt på det sted hvor de bor, at de kan dyrke idræt når de vil og at faciliteterne
lever op til kravene.
Gitte Siezing Hansen sluttede sit indlæg af med at beklage et møde, som der havde været afholdt på
Alsønderup skole, hvor skydeudvalget var indbudt til møde sammen med skoleinspektør Jesper
Neumann og repræsentanter fra Børn & Kulturudvalget, hvor det på mødet kom frem, at det var
meningen at nedlægge skydekælderen på den gamle skole, idet denne skulle inddrages til faglokaler
ved den kommende udbygning af skolen. En sådan nedlæggelse ville være alt ødelæggende for
skydeudvalgets aktiviteter.

Hvad kan fremtiden blive for Kulsviergården ved formanden Hans Henrik Mortensen
Hans Henrik Mortensen indledte sit indlæg med et tilbageblik. For 35 år siden fik han som soldat og
nyforlovet en opkrævning på ekstra skat på 2200 kr. Da der ikke var penge til at betale med, fik han
en aftale med sognerådsformand Aagaard Larsen om, at pengene skulle betales, når soldatertiden
var overstået. Sådan klarede man økonomien dengang.
Økonomi:
Kulsviergårdens økonomi er i dag god og stabil. Vi har i dag fået fremtidsbud fra Hans Asmussen
og Hans Torben Andersen.
Hvordan skal vi gøre tingene? Som vi plejer eller på en anden måde?
Vi har set af økonomien, at uden indtægter fra banko og byfest har vi ikke råd til det sjove.
Kan vi tro på indtægterne? For byfestens vedkommende skal vi sikre os opbevaringsplads i
perioden op til byfesten.
Har vi mulighed for at købe jord til Kulsviergården og måske udvide med en opbevaringshal, som
også kan bruges på byfestdagen?
Hvad med Baunetgården? Kan vi lave en aftale med Hillerød Kommune om udvikling af
ejendommen?
Når vi ser på fremtiden for Kulsviergården, har vi store vedligeholdelsesomkostninger.
Kulsviergården er ca. 30 år gammel.

Der er store opgaver foran os – tag, facade, varmeanlæg og ventilation. Vi er i gang med
undersøgelsen, men det er udgifter i millionklassen.
Boligudviklingen:
Det er begrænset, hvad der er sket de sidste 10-15 år. Vi har dog i de sidste par år fået tilgang på ca.
50 boliger på Lyngbakken.
Vi bør have en årlig boligtilvækst på ca. 15 boliger.
Vi har også brug for et nyt område til Olle Kolle og seniorboliger, som kan matche vores
nuværende velfungerende ældreboliger.
Hvilke muligheder har vi?
Idrætsaktiviteter er i dag delt i indendørs aktiviteter på Kulsviergården – og udendørs aktiviteter på
området ved skolen.
Kunne vi tænke os at konvertere de eksisterende arealer ved skolen til boligjord og anlægge nye
baner ved Kulsviergården, hvilket jeg mener kan være en fordel for lokalsamfundet.
Finansiering:
Jeg tror, det er begrænset, hvad vi kan få ud af Hillerød Kommune af yderligere tilskud i fremtiden.
Jeg syntes vi har et godt lokalsamfund med mange muligheder og muligheder for nye tiltag.
Forslag til nye tiltag:
1. Samarbejde
Skole/børneinstitution/ældreboliger
Mindre bygningsmuligheder, fjerne sne, slå græs m.m.
Åbne/lukke for hal og skole.
Vi har ansatte medarbejdere – kommunen har. Kan der samarbejdes for at skabe
rationaliseringsgevinst til fælles glæde?
Ældreboliger:
Mad, rengøring, hjemmehjælp, indkøb m.m.
Kulsviergården har personale og kommunen har personale.
Post Danmark:

Vi har et postbud, der besøger alle husstande/gårde m.m. – kan vi samarbejde med dem?
Skolekørsel:
Der holdes en bus, som er ledig efter skoletid. Den mangler idrætsforeningen til kørsel af børn.
Til diverse sportsaktiviteter.
Ældretransport.
Der bør kunne samarbejdes.
Skal vi lave selvforpagtningsaftale med Hillerød Kommune, således at lokalsamfundet selv får
ansvaret for nogle af de nævnte områder?
Jeg ved godt, at Lokalrådets indlæg går imod denne tanke.
Jeg tror at vi – som lokalsamfund – ville få glæde af at arbejde videre med nye tanker og ideer.
En anden situation kunne også være, at vi ikke kan bevare Kulsviergården som selvejende
institution, fordi vi ikke kan klare driften og vedligeholdelsen af Kulsviergården, hvorefter
kommunen er forpligtet til at overtage drift og vedligeholdelse.
Det har tidligere været drøftet med kommunen. Kommunen kan ikke drive Kulsviergården til
samme pris, og det er byrådet godt klar over.
Det er ikke det, vi gerne vil (håber jeg). Vi har vist, vi kan selv, og det kan vi også i fremtiden.
Lokalforeningssekretariat:
Vi skal arbejde for at få et lokalt foreningssekretariat op at stå.
Sekretariatet skal primært betjene de lokale foreninger.
Sekretariatet skal være bemandet – evt. betalt personale og frivilligt personale. Tænk bare på
regnskabsfunktionen i bankoudvalget, byfest og idrætsforeningen.
På Kulsviergården har vi i dag en lønnet medarbejder til det administrative arbejde. Et lokalt
sekretariat kan også koordinere henvendelser til kommunen.
Det kunne eventuelt bemandes med kommunale medarbejdere nogle timer om ugen til betjening af
de lokale borgere.
Det syntes jeg, vi skal arbejde hårdt for at få gennemført.
Hvordan får vi styrket sammenholdet i lokalsamfundet i fremtiden, hvilket jeg tror er bydende
nødvendigt, hvis vi skal fortsætte den positive udvikling.

Det er stadig svært at få hjælpere til Alsønderup Fester. Ikke på dagen, men til indsamling af lopper
m.m.
Idrætsforeningen mangler frivillige ledere.
Vi har et godt arbejdende bankoudvalg – med tiden skal der også ske et generationsskifte.
Vi kan se på os selv i Kulsviergårdens bestyrelse – der skal også ske et generationsskifte. Det var jo
heller ikke sådan, at der var kampvalg om formandsposten i idrætsforeningen, men positivt, at en af de yngre tog over.
Kunne man forestille sig et tættere samarbejde med grundejerforeningerne i lokalsamfundet?
Vi må ikke glemme områder som Bendstrup Camping med 137 beboere, Lykkesholm samt Nejede
og Vestre Strødam.
Der er et stort potentiale til at styrke det frivillige arbejde i lokalsamfundet.
Jeg tror måske ikke, vi har behov for flere foreninger, men vi har behov for at få koordineret den
frivillige leders indsats med lønnede medarbejderes indsats, hvilket jeg tror bliver en af de vigtigste
opgaver for lokalsamfundet i den nærmeste fremtid.
Til slut et kort resume:
Vi har et godt og velfungerende lokalsamfund i dag, men der skal – efter min mening – ske nye
tiltag inden for de nærmeste år.
Det er vigtigt at få koordineret sammenholdet i lokalsamfundet, herunder den frivillige leders
indsats – i forhold til den lønnede.
Få en dialog med Hillerød Kommune, om vi – med fordel – kan overtage nogle
selvforvaltningsopgaver.
Få et lokalsamfundssekretariat op at stå, så hurtigt som muligt.
Sikre gode forhold for byfestens videre udvikling.

Hvordan kan fremtidige blive for Alsønderup lokalsamfund v/borgmester Nick Hækkerup
Nick Hækkerups korte svar på overskriften var "det klarer i jo selv".
Det lange svar på spørgsmålet er, at det kræver et samspil mellem lokalsamfundet og Hillerød
Kommune.

Forudsætningerne for et velfungerende samfund er:







Hillerød Kommune skal være velfungerende
Serviceydelserne fra kommunen skal være i orden
Der skal være pasningsgaranti
Skoler skal udbygges med tidssvarende skolerammer. Nick Hækkerup fortalte i den
forbindelse at der i øjeblikket arbejdes på en udbygning af Alsønderup skole
Der skal være styr på arbejdsmarkedsindsatsen
Ældreplejen skal udvikles

Hillerød Byråd har lavet nye mål der handler om "mennesker først". Man skal snakke bløde
værdier, hvor de lægger vægt på det immaterielle, følelser og stemninger. Der skal snakkes om,
hvad der foregår indenfor de rammer som er færdige. Det handler om samhørighed og samarbejde.
Alle borgere, virksomheder og medarbejdere har ret og pligt til at tage et ansvar. Derudover er det
vigtigt for Hillerød byråd at være i god dialog med alle. At man tager dialogen alvorligt vises blandt
ved at der har været afholdt møde mellem Teknisk udvalg og lokalrådet, og ved at mange
byrådspolitikere er mødt op til konferencen. Nick Hækkerup fornemmer at dialogen er god.
Lokalsamfundet er vigtigt, man kan klare mange vigtige opgaver, man er sammen af lyst, har et
godt fællesskab og har nogle som er gode til at organisere. Hillerød byråd vil gerne støtte op om det
ønskede fællesskab.
Nick Hækkerup efterlyste også de unge (20-29 årige), som manglede på konferencen. Det er den
aldersgruppe der skal kunne tage over på opgaverne om 10 år. Deres fravær giver også manglende
fællesskab. (Nick Hækkerup frygtede at der ved en tilsvarende konference om 10 år skulle serveres
suppe til frokost).
Hillerød Kommune vil ikke pille ved det kommunale tilskud til Kulsviergården og
idrætsforeningen, og Hillerød Kommune vil gerne være med til at diskutere nogle af de forslag der
er kommet frem på konferencen.
Til Gitte Siezing Hansen kunne Nick Hækkerup svare, at idrætsforeningen kunne tage det helt
roligt, skydekælderen på Alsønderup skole ville ikke blive nedlagt ved en kommende udbygning,
med mindre der blev fundet alternativer andre steder i lokalområdet.
Nick Hækkerup ser positivt på fremtiden for vores lokalsamfund og vil meget gerne være med til at
støtte arbejdet.

Summegruppernes indlæg
Tovholder Torben Milling:
Stabil boligtilvækst på højest 10-15 boliger pr. år.

Foreslår IFO (Idrætsfritidsordning) indført.
Nye beboere bør inviteres til INFOmøde. Holdes en gang om året.
Tovholder Kirsten Dysted:
Folder med halvårsarrangementer (ligesom Støberihallen)
Lokalrådet indkalde til INFO-møder.
Bruge skolebussen også til kørsel med børn til idræt(miljøbesparende)
Grundejerforeningerne mere på banen. Evt. foredrag fra idrætsf. og lignende på generalforsamlinger
i grundejerforeningerne.
Tilskud/bonusordning til de afdelinger, der deltager i kørsel til Alsønderup Fester.
Genoptage høstfester, kendte foredragsholdere og koncerter (billetindtægt)
SFO/IFO aktiviteter på Kulsviergården
Vigtigt, at der sidder en repræsentant for Idrætsforeningen i Kulsviergårdens bestyrelse.
Tovholder Ole Caspersen:
Vigtigt med udbygning af skolen.
Vigtigt at udbygningen af bebyggelsen i sognet sker i et moderat tempo, så man kan nå at integrere
de nye beboere.
Lav flere aktiviteter for børnefamilierne, så de voksne ad den vej kan inddrages.
Kulsviergårdens bestyrelse bør have en større bredde aldersmæssigt og baggrundsmæssigt. evt. et
ungdomsudvalg.
Tovholder Inge Nielsen:
Samtidige aktiviteter børn/voksne
Hyggedans med spisning
Rulleskøjter, skateboard-baner
Cykelklub for hele familien, benytte skovenes grillpladser på disse ture
Foredragsaftener, Syng-med aftener
Fitness-center

Lokalrådet skal være mere synligt
Flere borgermøder
Holde fast i lokalområdet Ellegården, de hører sammen med os. Har ingengang noget navn, når man
kører ind i bebyggelsen!
Dårlig skiltning, også til vores klubhus.
Organisere indkøb for ældre
Flere ældreboliger, et olle/kolle, f. eks. købe Bauneholm, der kunne blive mange små lejligheder.
Få nye boliger hvert år.
Naboen tage nye med til aktiviteter og lokale arrangementer
Folder til alle nye. Infomøder
Tovholder Poul-Erik Rasmussen:
Værgekampagne via grundejerforeningerne
Informationsbod på Alsønderup Fester
Informationsfolder til alle nye beboere
Markedsføringsundersøgelse
Oplysningsskema/spørgeskema
Lokalrådet søge større indflydelse i Hillerød kommune
Beskæftige sig med måde trafik og miljøforhold
Det gamle forsamlingshus købes og anvendes til Kulturhus.
Fælles sekretærordning for alle foreninger m.v.
Soveby – aldrig vi ligger ved en grusgrav!!
Tovholder Flemming Høyer-Olsen:
Lokalsamfundet skal ikke overtage offentlige serviceopgaver, men det kan være en god idé at løse
opgaver i fællesskab med kommunen.
Både fordel og ulemper ved udbygning af sognet

Nye tilflyttere kan møde op til de arrangementer og aktiviteter, der foregår.
Afholde Info-møder for nye beboere
Undgå soveby – bevare de eksisterende fælles foreninger, institutioner og forretninger
Ang. frivillighed Alsønderup fester – der kan ikke forventes en større grad af frivillighed, men man
skal koncentrere sig om at forny de nuværende frivillige i takt med at de holder op – bliver for
gamle.
Tovholder Susanne Sandholt:
Udbygning – andelsboliger for ældre – olle-kolle.
50-årige og opefter bofællesskaber/ejerlejligheder med fælleshus
Skabe/bevare et befolkningsunderlag, der kan understøtte skolen.
Nye beboere – når man køber hus kigger man ikke efter et bestemt lokalsamfund, men man kigger
efter skole og idrætsfaciliteter.
Lokalrådets folder vigtig for nye beboere
FOGS har prøvet at organisere info til tilflyttere ca. 150 om året – uoverkommeligt.
Folderen ligge så mange steder som muligt, sendes ud med velkomstbrev til nye beboere.
Åbenthed fra sognets beboere – lukket lokalsamfund!
Udnytte p.t. mange nye beboere – lytte til deres tanker om fornyelse.
Vigtigt, at lokalrådet ikke er politisk, men tovholder til kommunen.
Høstfest
Musikarrangementer
Foredrag
Tovholder Jacob Mortensen:
Nye beboere kan vise mere arrangement/vilje til at deltage
Nye beboere ofte børnefamilier har brug for legestuer, anvende grønne arealer til fællesområder,
herunder legepladser( i Tulstrup er der ingen fælles legepladser)
Infomøder

Sørge for børnepasning i lokalsamfundet. Forældre arrangerer sig i det område, hvor der børn
opholder sig. Derved opnås et større engagement af de 30-50 årige.
Udbygning af Alsønderup skole til 9. klasse med
Større opbakning til idrætsforeningen fra ældre årgange (i stedet for at flytte til klubber i Hillerød)
Alsønderup Fester – bedre information
Nytækning af loppeideer (bonusordning)
Kulsviergården være mere åben (gl. forsamlingshus stil) nemmere adgang til at låne lokaler
(medbringe mad)
Flere "tresser-fester".
Tovholder Jens Blåkilde:
Ad-hoc aktiviter udover idræt (f. eks. IT, mange børn kan i dag bruge en computer)
Kulsviergårdens bestyrelse, evt. maxperiode for formand, mere udskiftning af denne vej.
Sognefest (tidligere høstfest)
Undgå soveby – arranger konkurrencer og lign. evt. på skolens sportsplads, ikke som
grundejerfodbold, men med alternative aktiviteter
Flere lokale aktive beboere – sikre at børnefamilierne har mulighed for at være fælles om børnene
lokalt.
Infomøder
Tovholder Hans Chr. Poulsen:
Vi kan ikke undgå at folk arbejder udensogns, men de behøver ikke at sove hele tiden, når de har
fri!
Vi ved ikke, hvorledes Kulsviergårdens bestyrelse er sammensat nu. Den skal bestå af folk, der
bruger Kulsviergården, eller af medlemmer af bestyrelsen for de foreninger, der bruger den.
Nye beboere skal inddrages ved personlig henvendelse til nye naboer, når der foregår noget.
Lokalrådet kunne opdele sognet i kredse med en person, der bor i det pågældende område, som
kontaktperson til de nye naboer.
Sognet skal ikke udbygges hurtigere end det kan absorbere de nye beboere. I øvrigt ligger
kompetencen hos kommune, amt og HUR.

Der kan laves kontaktgrupper, som kan hjælpe ældre og småbørnsfamilier med indkøb og andre
praktiske ting. Skolebus og (og kirkebil) kan anvendes til at transportere
folk, der ikke har bil til sogneaktiviteter.
Lokalrådet arbejder godt med det, som det har til opgave. Det vil være betænkeligt at pålægge det
yderligere opgaver.
Kulsviergården skal fortsat være sognets naturlige forsamlingshus
En god idé her i dag at fremlægge en liste, hvor man kan skrive sig på som frivillig medhjælper til
Alsønderup Fester.
Tovholder Lone Hansen:
Tage godt i mod nye beboere. I Rylevænget har de den tradition, at når der er fødselsdag inviteres
alle med.
Lave private studiekredse
Efter gymnastiksæsonen fortsætte med ugentlige traveture
Ved større etablering af boligområder kan "nabo-omsorgen" ikke anvendes. Her må laves
informationsmøder, spørgeskemaundersøgelser, introduktionspjece, aktivitetskalender
Rundvisninger i sognet
"Weekend-børn" mangler faste legekammerater, evt. netværk herfor.
Undgå soveby fastholde aktivitetsniveauet.
Ikke kun Kulsviergården kan anvendes til foredrag eller lignende også skolen og Smedens Hus.
Ikke bud om at lokalsamfundet skal stå for hjemmehjælp, madudbringning el.lign.
Udbygning begrænses. evt. bygge Tulstrup sammen med Alsønderup.
Tovholder Poul Taubro:
Ang: Alsønderup Fester. En repræsentant fra byfesten møder op på generalforsamlingerne i
områdets grundejerforeninger og giver der en orientering om det problem man har med at skaffe
indsamlere.
Udbygning af sognet. Mange beboere har levet en stor del af deres liv i vores sogn.- Hvor skal disse
flytte hen, når tiden kommer, hvor de ikke kan blive i egen bolig. Kunne problemet løses ved at
anlægge ældreboliger eller andelsboliger ?
Et godt arrangement, gode indlæg, meget lærerig.

Tovholder Ole Steen:
Buslommen ved købmanden anvendes ikke mere – den bør genindføres
Flere busser midt på dagen, evt. mindre busser.
Moderat vækst, ej heller stagnerer
God skriftlig information
Personlig kontakt det bedste
Kulsviergårdens bestyrelse bør have bred aldersmæssig fordeling
Flere og yngre loppeindsamlere (evt. bonus til afdelingerne ikke straffes)
Flere lokale sponsorer med biler
Tovholder Mads Houman:
Gøre reklame ved at gå fra hus til hus om fælles aktivitetsdag, hvor alle afdelinger og foreninger
deltager.
Personlig kontakt er vigtigere end post.
Gospelkor i kirken.
Ungdom: Samle de unge i en tænketank i forhold til nye initiativer (ungdomsklub eller andre
aktiviteter)
Information og debat om evt. aktiviteter på skolen blandt eleverne
Kulsviergården et mere åbent tilbud (værtshus) – billard, dart, petanque.
Styrkelse af fællesskabet: Beboerne på Lyngbakken kunne evt. arrangere fællesdag for Alsønderup.
Gradvis udbygning, da der går mange år med at få nye beboere integreret. Det vil også blive svært
at bevare enheden og sammenholdet.

Samlet resumé fra grupperne





Der ønskes en vækst på 10-15 boliger pr. år, ikke udbygning med for stor hast som f.eks.
Lyngbakken
IFO
Informationsmøde 1 gang årligt for nytilflyttere
Grundejerforeningerne skal mere på banen

























Skolebussen skal kunne bruges udenfor skoletid til idrætsforeningen
Høstfester og lignende
Koncerter
Foredrag
Fastholde erhvervslivet i lokalsamfundet
Samtidige aktiviteter for forældre og børn
Hyggedans med spisning
Rulleskøjte og skateboardbaner
Løbeklub
Cykelklub for familien
Fastholde kvarteret ved Ellegården
Skiltning til byer, idrætsanlæg m.v.
Olde-kolle
Informationsbod ved Alsønderup Fester
Offentlige legepladser - legestuer
Udbygning af skolen til 9 klasse
Afdelingsbonus for loppekørsel i idrætsforeningen
Rundvisning i sognet
Buslomme ved brugsen skal benyttes igen
Fællesdag for alle afdelinger i idrætsforeningen
Gruppe af unge der kigger på hvilke ønsker de har
Klub på Kulsviergården (pub med billard m.v.)
Fitness

Kommentarer og spørgsmål fra konferencedeltagere
Jan Svendsen, skolebestyrelsesformand Alsønderup Skole:
Kunne berolige os alle her med, at frivilligheden ikke ville forsvinde. Arbejdskraften til Byfesten,
Kulsviergården, Lokalrådet og Idrætsforeningen skulle nok komme senere. Men lige nu,
koncentrerede de 30-50 årige sig om skolen og institutionerne, da det er her deres børn skal trives,
og arbejdskraften er dér, hvor børnene nu er i udviklingen.
Blev samtidig meget bekymret over at høre fra borgmesteren, at der var usikkerhed med
udbygningen og nu var der forslag om kun til 6. klasse på Alsønderup skole.
Hans Andersen, Tulstrup:
Til et "Fitness-center kan der bruges et mindre lokale.
Jesper Larsen Alsønderup:
Selv om der nu kommer den længe ønskede børneinstitution, mangler der fortsat institutionspladser
herude, murstenene er endnu ikke på plads, ligeså gælder det for skolen og dens udbygning, der er

murstene heller ikke på plads og vi mangler ældreboliger herude, ej heller her er murstenene på
plads!
Borgmester Nick Hækkerup:
Som han havde nævnt i sit indlæg, kommer der nu den længe ventede institution i Alsønderup. Så
længe der er pladser ledige i Hillerød, skal disse først bruges, førend man kan udvide med flere
pladser f. eks. i Alsønderup.
Angående skoleudbygningen. Så er der lavet en del analyser om skoleudbygningen, som tager alle
hensyn. Der er ikke truffet nogen beslutning endnu. Skolebestyrelsen og lokalsamfundet bliver
selvfølgelig inddraget i beslutningen om, hvad der skal ske. Pengene er der stadig.
Inge Nielsen, Byfestudvalget:
Alsønderup Fester kan altid bruge flere aktive hjælpere. Der ligger en liste ude ved indgangen, hvor
man meget gerne må skrive sig på, så man kan blive kontaktet.
Jens Blåkilde, Alsønderup:
Da han stod for personalerekrutteringen til Byfesten, kom der flere deltagere fra Lyngbakken end
fra Gl. Skolevej-området!!! Så Lyngbakken er med.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, lukkede mødelederen Knud Sørensen konferencen og gav
ordet til
Hans Henrik Mortensen
Tak for mange gode indlæg fra summegrupperne. Der vil blive skrevet et referat fra i dag, som vil
kunne afhentes på Kulsviergården. Det vil også blive lagt ind på Lokalrådets hjemmeside:
www.alsonderup.dk. Jeg vil også gerne rette en tak til Nick Hækkerup, som i dag er kommet med
en udstrakt hånd og bakker op om vore faciliteter. Helt sikkert har det beroliget mange i dag at høre
Nick love os, at skydebanen på skolen ikke bliver nedlagt.
Afslutningsvis vil jeg sige tak for dag, og for at I ville bruge en lørdag på at komme her.

Klik her for at se deltagerliste
Deltagerliste for konferencen på Kulsviergården den 24. marts 2001
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Hanne Brynel
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Lissi Carlsen
Egon Carlsen
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Winni Christensen
Susan Christiansen
Erna Christoffersen
Bente Claudi
Ellen Dahl
John Dollerup
Kirsten Dysted
Birger Dysted
Normann Engstrup
Birte G.
Henrik Gram
Ole Grandsøe
Carla Hansen
Johanna Hansen
Lone Hansen
Joan Blom Hansen
Torben Hansen
Børge Hansen

Erik Hartz
Lena Heegaard
Kirsten Helmundt
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Carsten Hjort
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Torben Milling
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Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 1. marts 2001 på Kulsviergården.

Ingen fraværende.
Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde med Teknisk udvalg:
Godkendt med rettelser. LA sørger for rettelserne og fremsender det på mail til TP til indlægning på vor
hjemmeside.
Ad 3 : Skrivelser og meddelelser, herunder synliggørelse af vor hjemmeside:
Formanden havde modtaget et brev fra Stig-Ove Pedersen fra Tulstrup til brug for konferencen den 24.
marts. Bestyrelsen enige om, at han nok havde misforstået noget. De spørgsmål, som han rejser bl.a.
Nejedevejen og udkørslen med tung trafik er meget relevante. Formanden vil skrive til ham og takke for
brevet og forklare ham lidt om konferencen den 24. marts på Kulsviergården. I brevet bliver også nævnt
noget om manglende lys og løse ledninger ved bustoppestedet i Tulstrup. Formanden skriver til Teknisk
forvaltning herom. Vi har taget brevet til efterretning.
Vedtaget at alle vore referater skal lægges ind på vor hjemmeside. LA sender dem til TP, som sørger for
dette.
Formanden vil sørge for at tilskrive de politiske partier (også dem, som ikke er i byrådet i dag ) om
valgflæskmødet den 24. oktober.
Hvis der kommer et pressemøde i forbindelse med konferencen, skal vi huske at omtale vor hjemmeside
ellers på selve konferencen skal vi synliggøre os.
TP oplyser, at der er tæller på hjemmesiden, så vi kan se, hvor mange der bruger den.
TP oplyser, at han har fået en henvendelse fra Idrætsforeningens teaterudvalg om en evt. link. Henvendelser
herom skal komme fra afdelingsformændene, som på en eller anden måde skriftligt skal meddele, at de
ønsker en evt. link.
Alle de foreninger, som er nævnt i folderen skal have brev om hjemmesiden og vore muligheder. LA laver
udkast til dette og får medlemslisten fra PES.
Formandens oplæg til hans indlæg på Konferencen den 24. marts på Kulsviergården, hvor der er mødepligt
for bestyrelsen - bliver lokalsamfundet i år 2050!!
Der vil blive hustandsomdelt en indbydelse i uge 11.
Formanden kunne oplyse, at ejeren af købmandsbutikken i Alsønderup har ansøgt om tilladelse til at drive
Pizzaria i halvdelen af selve butikken og bevare resten som købmandsbutik ved forpagtning
Formanden modtaget indbydelse fra Indenrigsministeriet til "Konference om Aktuelle temaer i
landdistrikterne den 30. 31. marts 2001 i Hirtshals. JBN muligvis interesseret i at deltage.
Ad 4 - Torben Milling - kommuplan:
Fremlagde udkast til høringssvar/kommentarer til Kommuneplan 2001. Fint oplæg, hvor TM er kommet langt
omkring og fået mange ting med. Udkastet blev blot justeret, så TM kan fremsende det til Hillerød kommune.

Ad 5: Folderen:
Selve folderen tager sig godt ud. Den blå farve godt og nyt. GV har lavet et godt benarbejde med
annoncerne. Desværre skal vi huske til næste år, når der bliver rettet i annoncer at være bedre til at læse
korrektur på disse. Væsentlige linier kan være faldet ud!! Måske få en ekstra korrektur på. Folderen
husomdeles i uge 10.
Ad 6: Økonomi:
Ser fornuftig ud. PES vil nu udsende girodindbetalingskort til annoncørerne. Huske at Kulsviergården i år er
gratis, da det er valgår og vi har valgflæskmøde.
Ad 7: Rapport fra arbejdsgrupper:
Nyt udkast til vedtægtsændringer blev fremlagt af TM, som havde konsulteret en dommer om det juridiske og
korrekte. Herefter fremlagdes nyt udkast nr. 4, som blev gennemgået af TM. TM sørger for renskrivelse af
vedtægterne, således at vi på næste møde kan gøre dem helt klare til godkendelse på generalforsamlingen.
Ad 8: Diverse sager:
Intet.
Ad 9: Eventuelt:
Formanden og LA har konstateret, at Jørgen Boe Nielsen nu også har fået mailadresse, hvorfor denne
bedes påført adresselisten og udsendt sammen med forslag til de nye vedtægter.
HUSK KONFERENCEN LØRDAG DEN 24. MARTS 2001.
Næste bestyrelsesmøde den 3. maj 2001 kl. 19.00.
Som referent:
Lis Asmussen
18.03.2001

Referat af møde mellem Hillerød Kommunes Tekniske Udvalg og Alsønderup Sogns
Lokalråd
tirsdag den 13. februar 2001 på Kulsviergården i Alsønderup.
Tilstede fra Teknisk Udvalg:
Formand Jørn Ibsen Socialdemokratiet, medlemmerne: Lennart Weber Socialdemokratiet, Svend-Ove
Larsen Konservativt Folkeparti, Jens Meyer Borgerlisten og Tue Tortzen Fælleslisten samt fra Hillerød
Kommune byplan- og miljøchef Ole Stilling:
Fra Lokalrådet: Formand Jan Richelsen, medlemmerne: Torben Milling, Poul Erik Sandholt, Erik Hartz,
Gunnar Vosgerau, Jørgen Boe Nielsen, Thomas Petersen og Lis Asmussen.
Formanden Jan Richelsen bød velkommen og herefter gik vi over til den fremlagte "dagsorden" for mødet.

Ad punkt 1: Trafik og Miljø
Torben Milling forespurgte til busproblemer og nævnte bl.a. bustransport til og fra Campingpladsen ved
Damvejen i Bendstrup. Det drejer sig om flere ældre personer, som kun har råd til at benytte busforbindelse
til Hillerød. Man kunne godt ønske en bedre busservice med flere afgange i løbet af dagen.
Til dette foreslår formanden Jørn Ibsen fra Teknisk Udvalg, at man kunne indføre telebuskørsel, men det er
en prioritering om hvilke ressourcer, der skal tilgodeses. Da både Tue Tortzen og Lennart Weber sidder i HTudvalget vil disse til næste møde tage problematikken op.
Ad punkt 2: Kompostering.
Spørgsmålet tog udgangspunkt i den skrivelse fra Teknisk Udvalg, som netop var fremsendt angående
trafikproblemerne på Nejedevej ved bl.a. udkørslen fra grusgraven og komposteringsanlægget. Lokalrådet
spurgte, om der blev ført tilsyn med vejenes rengøring, hvilket Ole Stilling bekræftede og han kunne tilføje, at
så sent som i går havde der været tilsyn på vejen. Antallet af biler, der afleverer kompost eller henter grus er
nu så omfattende, at det drejer sig om ca. 177 lastbiler mange med anhænger, som kører og sviner på
Nejedevej. Hvis det er det mindste fedtet føre, kan de tunge køretøjer let skride ud, når de skal dreje enten til
højre eller venstre i krydset ved busstoppestedet på Tulstrupvej. Der opstår dagligt mange farlige situationer,
når de store tunge lastbiler med anhængere skal ud på vejen.
Der er også et stort problem med lugtgenerne. Ole Stilling oplyste, at kommunen godt er klar over det, og
man foretager også målinger. Man har planlagt en måling i maj måned i år. Herefter skal det behandles i
udvalget. Fra en af lokalrådets medlemmer blev der til dette forespurgt, hvorfor man ikke målte i juli måned!!
Hillerød kommune leverer jo selv haveaffald til komposteringsanlægget. Ideen med kompostering er, at der
ikke skal ske forrådnelse, hvilket sker, når der ligger store bunker ude på marken. Ole Stilling kunne oplyse,
at man ikke måler i tons, men i volume. Man har også været for højt oppe, men ind i mellem er der mindre
affald.
Hvor meget affald bliver der komposteret og er det ikke for meget i henhold til indvindingsloven
Der er jo kun 2 komposteringsanlæg på Sjælland!!
Som det fremgår af skrivelsen fra Teknisk Udvalg har der været dialoger med de 2 virksomheder Tulstrup
Kompost og Tulstrup Sten og Grus om etablering af en omfartsvej uden om selve Tulstrup, mod at de to
parter også betalte til denne vejs etablering. Det skulle være en interimsvej specielt egnet til lastbilkørel,
sådan en vej er ikke asfaltbelagt, men i stedet er der bærelag af sten, knust beton eller lignende. Kommunen
skulle så betale for etablering af tilslutningsramperne til Nejedevej og Præstevej. Virksomhederne for selve
vejen.
Alle var enige om, at det haster med sådan en vej, men man kan ikke komme udenom, at der skal laves en
lokalplan, hvilket forsinker projektet meget. Økonomiudvalget har på decembermødet vedtaget, at der skal
laves en lokalplan.
Til dette foreslog Sven-Ove Larsen, at man lavede "en arbejdsvej" uden lokalplan.
Man diskuterede lidt, hvor lang tid indvindingstilladelsen på grus er. Den udløber i år 2010. Eventuelt kan
kommunen påvirke amtet her. Lokalrådet kunne oplyse, at de gamle kirkestier ved Møllehøj er gravet op.
Hvem kontakter man herom. Svar fra teknisk udvalg Landskabsafdelingen i Frederiksborg Amt.
Jørn Ibsen kunne herefter konkludere, at når økonomiudvalget har vedtaget, at der skal laves en lokalplan er
denne formentlig med i budgetforhandlingerne i år. Lokalrådet kan få indsigt i disse budgetforslag til
september og se om det er med. For at få forståelse for, hvorfor der i sin tid blev givet en

indvindingstilladelse til grus, forklarede Svend-Ove Larsen, at amtet havde interesse i grusgraven ved
bygning af motortrafikvejen til Helsinge. Spørgsmålet er så, om det stadig er relevant!!
Lokalrådet spurgte endvidere, om det er lovligt, at lastbilerne allerede kl. 05.00 - 6.00 stilles i tomgang i
grusgraven, så beboerne bliver vækket hver morgen af den larm. Til dette kunne udvalget kun svare nej. En
bil må højst stå i tomgang i et minut overalt i kommunen. Køretilladelsen til at hente grus ligger i tidsrummet
kl. 08.00-16.00

08.00-16.00 FREE. Klage herom tilsendes amtet.

Ad punkt 3: Knallert 40 - hvor må de køre ?
Gunnar Vosgerau fra Lokalrådet havde medbragt en tegning over området Frederiksværksgade/Præstevej
og tunnelen under motortrafikvejen til Helsinge.Gunnar Vosgerau ville gerne vide, om Knallert 40 skal køre
på vejen eller på cykelstierne. Svaret er, at Knallert 40 hører til på vejene. I den forbindelse ønskede Gunnar
Vosgerau så opsat et skilt lige når man drejer ind på cykelstien ved ovennævnte kryds, hvor der står
"Knallertkørsel forbudt". Jørn Ibsen det skal I få, hvis det kan løse problemet! Andre fra teknisk udvalg er det
ikke en "politiopgave"!!
Ad punkt 4: Hastighed på Frederiksværkgade/Præstevej:
Ny skitse fra Gunnar Vosgerau blev fremlagt. Gunnar Vosgerau forespurgte til logikken i forskellige
hastigheder på denne strækning. Det er nok mere en politisag, hvorfor ikke tage et møde med politimesteren
herom og fremlægge skitsen.
Ad punkt 5: Daginstitution i Alsønderup.
Jørn Ibsen kunne meddele, at placering C i dag behandles i økonomiudvalget og forventes vedtaget i
Byrådet på torsdag. Der er ikke indkommet nogle direkte indvendinger imod placering C, kun kommentarer,
som er blevet vedtaget. Herefter skal alle lysmasterne på fodboldbanen flyttes, således at der skal etableres
en ny lysbane længere nede på græsarealet. Hele dialogen om etableringen af daginstitutionen blev drøftet.
Jørn Ibsen forklarede også, hvorfor placering A var blevet opgivet. Dette skyldtes ene og alene, at
placeringen var lagt for enden af et stykke vej uden fortov og belysning!!
Ad punkt 6: Sti fra Ellegårdskvarteret til Tulstrup:
Som Lokalrådet gjorde teknisk udvalgs medlemmer bekendt, er der allerede etableret en "tunnel" under
motortrafikvejen til Helsinge ud for ejendommen beliggende Enebakken 4 og Mågevej i Ellegårdskvarteret.
Kunne der ikke i forbindelse med denne "tunnel" udlægges et stiforløb som en evt. trædesti, selv om det er
beliggende i et mørkt område kunne den benyttes i dagtimerne, så Ellegårdskvarteret ikke bliver helt
amputeret fra Tulstrup og Tulstrup-borgerne kunne bruge kommunens rekreative naturstier uden at skulle
komme dertil med bil. Under alle omstændigheder vil der jo blive tale om ekspropriotering.
Udover selve dagsordenen havde Lokalrådet også et spørgsmål om kommunes fortove i lokalområdet. Jan
Richelsen kunne oplyse, at fortovene generelt er meget slidte og trænger til opretning mange steder. En
selverkendelse fra teknisk udvalg: "Vi har været for dårlige til at vedligeholde vore veje og fortove generelt.
Man kan altid ringe til teknisk forvaltning og fremlægge problemerne, og så kommer de ud og besigtiger
skaderne. Hvem har ansvaret for fortovene og vejene. Det er kommunens ansvar.
Svend-Ove Larsen oplyste, at budgetforhandlingerne opdeles i anlæg og drift, og i de sidste år har Hillerød
nok satses mere på anlæg end at vedligeholde. Jørn Ibsen meddelte, at pengene i 2001 endnu ikke er
fordelt, men disse skal prioriteres. Der skal flere penge til vedligeholdelse.
Teknisk udvalg kunne tilføje, at investeringerne væk fra bykernen og ud i lokalsamfundene. Dette skal
Lokalrådet holde fast i overfor politikerne. Til dette meddelte Jan Richelsen, at vi igen holder
"valgflæskmøde" på Kulsviergården den 24. oktober 2001 og at vælgerforeningerne bliver kontaktet herom.

Klokken var nu blevet 21.15 og Jan Richelsen takkede for et godt og seriøst møde, hvor vi kom langt
omkring og oplyste, at lokalrådets referat af mødet kunne læses på vor hjemmeside: www.alsonderup.dk
Som referent:
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