
Alsønderup Sogns Lokalråd 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 11 marts 2009 
 
 
Tilstede: Nanna Jensen, Carsten Riis, Jan Witthoft & Thomas Petersen 
Afbud: Ole Caspersen & Hans Rasmussen 
 
Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Sidste mødes referat blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2: Valg af referent 
Thomas blev valg til referent. 
 
Ad 3: Vælgermøde 
Vi afholder ”valgflæskmøde” tirsdag d. 27. oktober 2009 (3 uger før valgdagen). 
Nanna aftaler menu og lokaler med Kulsviergården. 
Nanna taler med Hanne Lundsgaard omkring mulighed for at får uddelt en separat indbydelse 
sammen med Lokalt Nyt i uge 42. 
Nanna laver et udkast til en indbydelse til de opstillede politiske partier.  
  
Ad 4: Skolemøde udkast til skole/kommune 
Referatet fra dette møde er godkendt af Lokalrådet. 
 
Ad 5: Trampesti til Nejede Vesterskov 
Teknisk udvalg har indstillet at projektet finansieres med 38.000 kr. over driftkontoen til 
vejbelægningsvedligeholdelse og at Kommunen gennemfører forhandlinger med de berørte 
grundejere. 
Nanna rykker Kommunen for en tidsplan.    
 
Ad 6: Møderække ”ud af huset” 
Efter de gode erfaringer med mødet med skolebestyrelsen forventer lokalrådet at afholde 
møder med Kulsviergården, idrætsforeningen (ASG&I) og evt. grundejerforeningerne. 
På næste bestyrelsesmøde lægges en nærmere plan for dette.  
 
Ad 7: Lokalrådsmøde 26.05.09 
Vi er blevet inviteret til dialogmøde med kommunen og de andre lokalråd d. 26. maj 2009 kl. 
19.00 – 21.00 på Trollesminde. Kommunens lægger op til en snak om nedsættelse af CO2 
udslip i lokalsamfundene, men har vi andre emner som der kan snakkes om?  
 
Ad 8: Trafik 
Der er intet nyt under dette punkt. 
 
Ad 9: Kontakt fra/til medlemmer 
Der er intet nyt under dette punkt. 
 
Ad 10: Lokalt Nyt – deadline 17.03.09 udkommer uge 16  
Vi skal have lave en annonce om valgflæskmødet d. 27/10-09. 
 
Ad 11: Fibernet 
Jan har fået oplyst af DONG at de begynder at lægge kabler i jorden allerede i efteråret 2009 
på trods af at de tidligere har sagt at de først begynder i 2010. 
Thomas kontakter DONG Energy. 
 
Ad 12: Eventuelt 
Der er intet under dette punkt. 
 
 
 
Som referent: Thomas Petersen 


