Referat af generalforsamling i Alsønderup Sogns Lokalråd
d. 7. oktober 2009, kl. 19.00 på Kulsviergården.
Formand Nanna Jensen bød velkommen.
AD 1: Valg af dirigent
Da antallet af fremmødte var beskedent var der enighed om, at det var overflødigt med en
dirigent.
Det blev dokumenteret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Hillerød Posten den 1.
september 2009.
AD 2: Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen:
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i det forløbne år.
Bestyrelsen har besluttet, at Lokalrådet skal være mere udadvendt. Derfor kontakter vi
løbende foreningerne for at aftale møde, hvor vi vil fortælle om vores arbejde samt gerne ser
et tættere samarbejde med foreningerne. I morgen d. 8. oktober er vi inviteret, som
indledning, til bestyrelsesmøde hos ASGI.
Vi har også været med, som indledning, til bestyrelsesmøde på skolen og har her fået et
frugtbart samarbejde. Mødet resulterede i Lokalrådet sammen med Skoleleder, skolebestyrelse
og SFO sendte et brev til Skov- og Naturstyrelsen samt Borgmester Kirsten Jensen med
opfordring til, i forbindelse med en trampesti fra Alsønderup til Nejede Vesterskov, at etablere
en Økobase i Nejede Vesterskov. Skovdistriktet er villige til at indgå i projektet såfremt det
bliver i samarbejde med Hillerød Kommune.
På opfordring fra afdelingen for skov- og park, Hillerød Kommune, har Lokalrådet afholdt et
dialogmøde i samarbejde med skolen og SFO samt Hillerød Kommune (skov- og park) der
deltog repræsentanter fra: Skole, SFO, Hillerød Kommune, Skov- og Naturstyrelsen,
Brudegården samt Lokalrådet.
Trampestien er planlagt til at gå i skellet til Brudegårdens mark, desværre ønskede
Brudegården ikke at deltage i projektet. Repræsentanterne fra Kommunen ville gå hjem og
indstille til Teknisk udvalg, at man eksproprierede, således trampestien kunne etableres.
Lokalrådet deltog ved indvielsen af vores nyrestaurerede kirke.
Der har været en henvendelse omkring fibernet, ved forespørgsel til DONG fik vi oplyst, at
tidligst i 2010 kunne der forventes nedlagt fibernet i området.
Der har af Hillerød Kommune været afholdt 2 møder med Lokalrådene i kommunen, hvor
kommunen har haft et oplæg og derefter kunne Lokalrådene fremkomme med idéer og ønsker.
26. maj 2009 afholdtes dialogmøde om nedsættelse af CO2-udslip i lokalområderne. Til dette
møde havde vi bedt om at få emnerne omkring Øko-base, trampesti samt trafiksikkerhed
omkring Alsønderup skole, SFO, Kulsviergården og Købmanden belyst.
Tilbagemeldingen på trafiksikkerheden lød på at Kommunen prioriterer først og fremmest de
sorte pletter, dette har vi svaret tilbage på, er fuldt forståeligt set i forhold til kommunens
økonomi.
Samtidig gjorde vi opmærksom på at vi håbede ikke at blive glemt, når der igen blev råd til
Lokalrådspuljen. Borgmester Kirsten Jensen har svaret at vi ikke vil være glemt.
20. august 2009 afholdtes dialogmøde omkring cykelpolitik, derefter var udvalgsformændene
til rådighed for lokale problemstillinger. Næste træk vedr. trampestien er en indstilling fra
Teknik rådgivning til Teknisk udvalg.
Vedr. stiprojektet er vi netop blevet kontaktet af de nye ejere på Gydelandsvej 3, vi afholder
et møde med dem på mandag.
Vi vil vedblive med at arbejde på at få løst både stiprojektet og trafiksikkerheden.

Stiprojektet har vi flere løsningsforslag på og finansiering på kr. 60.000 har vi også.
Husk at deltage i vælgermødet den 27. november 2009.
I forlængelse af formandens beretning, var der diskussion vedr. de trafikale forhold, herunder
fartdæmpende forhold.
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.
AD 3: Forelæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde det revidere regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
AD 4: Forslag
Det blev forslået at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal fokusere på de trafikale forhold i
relation til fart, cyklisterne og busdrift.
AD 5: Fastsættelse af kontingent
Der er ingen ændringer i kontingentet.
AD 6: Budget til orientering
Kassereren fremlagde budget for perioden d. 1. juli 2009 til d. 30. juni 2010 til orientering.
Budgettet udviser for perioden et underskud på kr. 6.252,AD 7a: Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer
Thomas Petersen ønsker ikke genvalg. Thomas Petersen fortsætter som web-master for
Lokalrådet.
Som nyt medlem indtræder Jan Witthøft for en 2-årig periode. JW har de sidste 4 år været
suppleant.
Ole Caspersen modtager genvalg, han er valgt for en ny 2-årig periode.
AD 7b: Valg af 2 suppleanter
Steen Baltzer Ditzing indtræder som suppleant.
AD 7c: Valg af 2 revisorer
Hans Torben Andersen er genvalgt som revisor
Bertil Jepsen modtog ikke genvalg som revisor
Lars Danielsen indtræder som revisor
AD 8: Eventuelt
• Forbedring af fortorvet omkring lysreguleringen i Tulstrup
• Saltning af Nejedevej
• Reparation af cykelsti fra Alsønderup til Ullerød
• Lokalrådet skal bruge Lokalnyt til at synliggøre hvilke emner der arbejdes med
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