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Bestyrelsens beretning 

 

 

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i det forløbne år. 

 

Den 27. november 2009 deltog jeg sammen med Hans Rasmussen, ASGI og Palle Madsen, 

Kulsviergården i en fremvisning af det nuværende sportsområde. Mødet var aftalt mellem 

daværende miljøminister Troels Lund Poulsen og Klaus Markussen byrådsmedlem (V) som havde 

inviteret os. Formålet med mødet var at fremvise området ved Kulsviergården, hvor ASGI havde 

ansøgt om at få samlet alle sportsaktiviteterne., hvilket Lokalrådet støttede op om.  

 

Den 27. november 2009 afholdt Lokalrådet og Kulsviergården vælgermøde, som vi godt kan sige 

var en succes, der var 93 personer til stegt flæsk og persillesovs. Efterfølgende deltog i 

vælgermødet ca. 250 personer. 

I panelet var 8 partier repræsenteret ved deres spidskandidater og Knud Sørensen ledte alle 

sikkert igennem aftenen, tak til Knud. Også tak til Hanne og Gert for deres medvirken til 

afviklingen af vælgermødet. 

Fra politikernes side blev det oplyst at en koldhal ved Kulsviergården var sikret, via en aftale i 

budgetforliget. Dette er overholdt, Kulsviergårdens bestyrelse er klar til at igangsætte bygning af 

koldhallen, så snart de sidste detaljer er på plads. 

Trampestien fra Kulsviergården til Nejede Vesterskov blev også lovet at komme på dagsordenen 

ved næste møde i Teknisk udvalg, dette skete dog ikke. Jeg har efterfølgende spurgt, flere gange, 

til vores stiprojekt. Det er ikke glemt i kommunen, vi har indtryk af at det stadig er lidt vanskeligt 

at få projektet igangsat på grund af en enkelt lodsejer. 

 

For at synliggøre Lokalrådets arbejde, har vi været til møde med ASGI´s bestyrelse, hvor vi 

orienterede om Lokalrådets arbejde og funktion. 

 

Vores intention om at afholde et fællesmøde for grundejerforeningerne og DONG, vedr. fibernet 

er stillet i bero, idet TDC har opkøbt den del af DONG, der er derfor ikke perspektiv i mødet for 

øjeblikket. 

 

Lokalrådet blev kontaktet af Dina Simonsen fra Bauneholm vedr. trafiksikkerheden på Baunevej. 

Dina påtog sig at være den aktive i forhold til dette problem. Der blev sat en underskriftindsamling 

i gang og Tue Tortzen, formand for Miljø- og Teknik, blev inviteret til møde på Bauneholm og til at 

bese området.  

Tue Tortzen sagde ja til at komme til mødet, hvor også beboere på Bauneholm og jeg deltog. Tue 

Tortzen var positiv overfor problemet, men kommunen har jo en stram økonomi, dog blev det 

lovet, at ønsket om en cykelsti ville blive skrevet på listen, vi blev gjort opmærksom på, at der godt 

kan gå flere år, før vi kan komme i betragtning. Dina nævnte også at nu hvor bus 735 bliver nedlagt 

er problemet med at komme til Alsønderup om aftenen, især i den mørke tid, blevet yderligere 

forstærket. Tak til Dina. 

 

ASGI har haft 125 års jubilæum med reception. Lokalrådet gav et gavekort på kr. 500,- 



 

Vi har deltaget i et evalueringsmøde, som Lokalt Nyt´s redaktion har afholdt. 

Hillerød Kommune har afholdt 2 dialogmøder med lokalrådene. 

 

1. møde d. 26. maj – hvor borgmester Kirsten Jensen gennemgik udkastet til kommunens 

klimastrategi, derefter var der temaer fra lokalrådene, herfra havde vi prioriteret 

trafiksikkerhed omkring skolen og SFO samt stiprojektet. 

 

2. møde d. 6. september var en workshop om kommunens fremtidige Udviklings- og 

planstrategi. Arbejdet er organiseret i 6 temaer og 3 fokusområder. Vi valgte at deltage i 

temaet om infrastruktur og bosætning, dette tema valgte 3 andre lokalråd også. 

 

Vi følger stadigvæk op på stien fra Kulsviergården til Nejede Vesterskov. I kommuneplan 2009 er 

der i retningslinie 2.2.5 fastsat, at der skal udarbejdes landsbyplaner i samarbejde med 

lokalsamfundene. Vi har rettet en forespørgsel til Hillerød kommune vedr. landsbyplaner og om 

tidshorisonten på disse. 

Vi har fået tilbagemelding om at By og Miljø skal udarbejde en ”maske” til Landsbyplaner, 

hvorefter den skal godkendes politisk, der forventes derefter at blive taget beslutning om, hvordan 

Lokalrådene kan byde ind på at udarbejde Landsbyplan for det eller de bysamfund vi 

repræsenterer. 

Opgaven med udarbejdelse af maske til Landsbyplaner står ikke øverst på prioriteringslisten, men 

man håber, at den bliver færdig, så den kan behandles i starten af 2011, så her afventer vi 

”masken” 

 

 

 

 

 

 

 


