
Generalforsamling for Alsønderup Sogns Lokalråd, afholdt på Kulsviergården d. 11.10.2011 

 

Bestyrelsens beretning 
 

Der har været afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i 2 lokalrådsmøder sammen med 

de øvrige lokalråd i Hillerød kommune samt Byrådet, hvoraf det ene blev afholdt her på 

Kulsviergården, Lokalrådet og Kulsviergården stod for arrangementer, der deltog 42 personer.  

 

Mødet var oplæg til udarbejdelse af landsbyvisioner for alle lokalområderne. Hillerød kommune 

fremlagde et oplæg, landsbyvisioner er ikke lovbefalet, men kan bruges som en ”vejviser” for 

kommunen og de respektive lokalområder.  

Der er 10 lokalområder i Hillerød kommune, disse områder er meget forskellige, derfor ønskes det, vi 

udarbejder vores egen landsbyvision, så vi har med tak grebet chancen til denne medbestemmelse. 

 

 Ole Caspersen deltog i et lokalrådsmøde i Nødebo, hvor alle lokalråd – uden politikere – var inviteret 

Nanna har været – efter invitation - til lokalrådsmøde i Harløse, for at fortælle om Alsønderup Sogns 

Lokalråd og har også deltaget i møde på rådhuset omkring bosætningsstrategi og boligpolitik. 

 

Da vi gerne vil lytte til borgernes ønsker og idéer samt have en baggrund for det arbejde vi gør, 

inviterede vi til Visionsmøde d. 27. august, desværre var der et ret lille fremmøde, dog var de 

tilstedeværende aktive. 

 

Lokalrådets bestyrelse indledte med et oplæg om baggrunden for landsbyvisionsmodellen. 

1. Hvordan skal Alsønderup Sogn se ud om 10 år – v/Nanna Lange Jensen - 

2. Bystruktur, arkitektur og landområder omkring sognet – v/ Carsten Riis – 

3. Kulturelle minder, traditioner og naturområder – v/Kirsten Steensberg – 

4. Det sociale liv og fællesskab – v/Jan Witthøf – 

5. Stier og grønne områder – v/Ole Caspersen – 

 

De fokusområder, der fremkom i debatten derefter var: 

Stier til alle – vandre-, barnevogne-, cykel-, og ridestier fra Gribskov over Bendstrup, Alsønderup og 

Nejede Vesterskov til Arresøen.  

Alle ønskede at den nuværende grusgrav på Nejedevej bliver udlagt til rekreativt område, når 

gravetilladelsen udløber. 

50+ vil gerne blive i området, derfor ønskes der mindre gårdhavehuse, gerne en blanding af ejer- og 

lejeboliger. 

Vi skal passe på vores kulturværdier. 

Fokus på trafikken. 

 

Det er disse fokusområder vi vil vægte i vores landsbyvision. 

 

Der har været evaluering af Lokalt Nyt. Ved generalforsamlingen blev redaktionen udvidet, Nanna 

blev valgt for Lokalrådet, Kirsten Steensberg påtog sig kontakten til annoncørerne, der er en meget 

vigtig post, så tak til Kirsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Borgmester Kirsten Jensen rundede 50 år, hendes gaveønske var solceller til Klaverfabrikken, her 

bidrog Lokalrådet med et lille hjørne, kr. 200,- Efterfølgende var der en takkeannonce i Hillerød 

Posten, hvor man også takkede Alsønderup Sogneråd, det har vi smilet meget af. 

 

Lokalrådet havde planlagt og annonceret med Midtvejsmøde d. 20. september, vi havde fået tilsagn 

fra politikere, ordstyrer og reserveret lokaler – MEN så blev der udskrevet valg til d. 15. september, 

derfor  var bestyrelsen enige om at ændre datoen til 2012 udfra: 

Politikerne havde travlt op til valget og 

Det ville være svært at tiltrække beboerne efter i 3 uger at have hørt om politik 

 

Nu har vi foreløbigt sat datoen til tirsdag d. 20. marts 2012 

 

Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd 

 

 

 

 

 

 


