
Alsønderup Sogns Lokalråd 
  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13 maj 2009 
  
  

Tilstede: Nanna Jensen, Carsten Riis, Jan Witthøft, Thomas Petersen, Ole Caspersen & Hans 
Rasmussen 
  
Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Sidste mødes referat blev godkendt uden bemærkninger. 
  
Ad 2: Valg af referent 
Carsten blev valg til referent. 
  
Ad 3: Vælgermøde 
Nanna orienterede om hvilke partier, der deltager på vælgermødet tirsdag den 27. oktober 
2009. 
Følgende partier har allerede annonceret deres deltagelse: 
Liste A, Socialdemokratiet 
Liste B, Det Radikale Venstre 
Liste C, Det konservative Folkeparti, v/ Thomas Vang Christensen 
Liste F, Socialistisk Folkeparti 
Liste T, Fælles listen, v/ Tue Tortzen 
Liste V, Venstre, v/ Klaus Markussen 
  
Lokalrådet vil i samarbejde med Kulsviergården invitere lokalbefolkningen til ”valgflæskmøde” 
tirsdag d. 27. oktober 2009. 
Fra kl. 18 til 19 vil der være fælles spisning, stegt flæsk med persillesovs. 
Fra kl. 19 til 21 vil de fremmødte partier have mulighed for at fremføre deres budskaber og 
svare på spørgsmål. Sammen med LokaltNyt i uge 42 vil der blive husstandsomdelt separat 
indbydelse til vælgermødet.  
  
Ad 4: Trampesti til Nejede Vesterskov/Økobase 
Vedr. trampesti, svar fra Hillerød kommune afventes. 
Økobase , Skovdistriktet er villige til at indgå i projektet såfremt det er i samarbejde med 
Hillerød kommune. 
  
Ad 5: Møderække ”ud af huset” 
Lokalrådet afventer konkret invitation fra Idrætsforeningen til møde i september 2009. Hans 
vender tilbage den 19. august vedr. invitation. 
  
Ad 6: Lokalrådsmøde på rådhuset den 26.05.2009 
Lokalrådet vil udarbejde 2-3 konkrete spørgsmål, der skal fremsendes inden mødet på 
rådhuset. Nanna og Ole deltager. 
  
Ad 7: Lokalt Nyt – deadline 18.05.2009 udkommer uge 25 
Lokalrådet vil udarbejde artikel om vores initiativer. 
  
Ad 8: Kommunalplan 2009 
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne har pt. set noget konkret vedr. kommunalplan 2009 endnu, 
hvorfor dette punkt tages med på næste møde i lokalrådet. 
  
Ad 9: Næste møde 10.06.2009 
Næste møde blev udsat til mandag den 15. juni kl. 18:30, idet flere bestyrelsesmedlemmer 
har andre aftaler onsdag den 10. juni. 
  
Ad 10: Eventuelt 
Der er intet under dette punkt. 
  
som referent: Carsten Riis 
 


