Lokalrådet Alsønderup Sogn

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på Kulsviergården 20. maj kl.
19:00
Til stede: Hans Henrik Mortensen, Peter Nielsen, Carlo Medici, Helene Haas Madsen, Mijamaya
Holmø Sonne, Hugo Holm Hansen
Fraværende: Gitte Siezing

Mødets dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af referat fra mødet 8. april

Godkendt. Formanden gjorde opmærksom på,
at der stadig var brug for forslag til nye
medlemmer af Lokalrådet.

2. Ny dato for bestyrelsesmødet i juni, da den
berammede dato falder sammen med
oprettelsen af en "ornitologisk forening"

Sommermødet holdes 19. juni. Mødestart er kl.
17:30 ved springvandet i gården på
Frederiksborg Slot.

3. Drøftelse og godkendelse af Lokalrådets
politik ift. udvidelse af grusgrav i Tulstrup - se
vedhæftede forslag

Forslaget blev vedtaget i sin helhed. Efter en
korrektur udsendes papiret til alle interessenter
plus anvendes til et læserbrev i Hillerød Posten.

4. Drøftelse og godkendelse af forslag til ny
visionsplan - se vedhæftede forslag

Forslaget blev vedtaget i sin helhed med
enkelte rettelser om bl.a. nybyggeri i
Alsønderup. Efter korrektur udsendes papiret
sammen med en invitation til alle deltagere i
dialogmødet i januar 2014. Derudover regner vi
med at skolen og idrætsforeningen m.fl.
udsender til deres kontakter.

5. Fastlæggelse af præsentationsmøde for
den ny visionsplan. Forslag til dato: 18. juni
2014

Mødet holdes på skolen kl. 19:00, hvis det kan
lade sig gøre. Hugo undersøger og laver forslag
til indbydelse.

6. Evt.

Mijamaya og Helene har talt med Kirsten om
den foreslåede trampesti. Kirsten ønsker ikke at
der anlægges en sti som forslået, da det vil
genere hendes udsigt.
Formanden præsenterede et nyt forslag, der
betød, at stien skulle gå bag om Kulsviergården
og ad den vej nå Nejede Vesterskov tættere
mod Fugletårnet. Der blev taget godt imod

forslaget, og Lokalrådet udtrykte ønske om at
formanden søgte at fremme dette forslag.
Der udsendes pressemeddelelse om at den
hidtidige trampesti ikke bliver til noget, og at
Lokalrådet arbejder med andre muligheder.
Formanden og Hugo udarbejder
pressemeddelelsen og udsender den.
Referent, Hugo

