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1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Ole Blåkilde, der efterfølgende blev valgt. 

 

Carsten Riis blev valgt som referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, 4 landsbyvisionsmøder, 

1 Midtvejsmøde, 1 stimøde, redaktionsmøder for Lokalt Nyt. Byrådet har afholdt et fælles Lo-

kalrådsmøde i Skævinge. I sommer havde vi en større sag omkring lukning af viadukten ved 

Frederiksværksgade. 

I de 8 år, jeg har været medlem af bestyrelsen, har det været det travleste år samt det år, der 

har været afholdt flest møder. Dette skyldes 2 store emner: udarbejdelsen af vores Landsbyvi-

sion, hvor vi havde en deadline pr. 31. december 2011, såfremt vi ville gøre os håb om, at dele 

af den muligvis ville komme med i den kommende kommuneplan, vi fik den afleveret medio 

december. Det var en meget spændende proces, hvor vi fordelte emnerne blandt bestyrelses-

medlemmerne, hvorefter Ole Caspersen påtog sig arbejdet med sammenskrivningen og fær-

diggørelsen – tak for det Ole. 

2. store emne var lukning af viadukten. 

Da vi læste dagsordnen til d. 5. juni 2012 for Miljø- og Teknikudvalget, fandt vi ud af at det var 

planlagt at lukke viadukten ved Frederiksværksgade for biler og at man bl.a. anbefalede bili-

sterne at benytte Baunevej/Damvej til Hillerød, hvor vi netop i flere år har kæmpet for trafik-

dæmpning, da der er indkørsler til daginstitution, skole, SFO, klub og idrætsfaciliteter, vejen er 

smal, uden fortov eller fodgængerovergang, snoet og ikke nem at overskue, vi forudså, hvor 

farligt, det ville blive for børnene at færdes, også på Pibe Møllevej, når børnene skal til sport på 

Kulsviergården. 

Derfor skrev vi til borgmesteren og bad om at få punktet udsat samt gjorde opmærksom på, 

Lokalrådet ikke var blevet hørt og ej heller var blevet orienteret. Dagen efter var punktet blevet 

taget af dagsordnen og udsat. Vi fik en tilbagemelding om, at det var Hillerød kommunes politik 

at høre Lokalrådet, når det drejede sig om vores Lokalområde og vi ville få en mødeindkaldelse. 

Da indkaldelsen til møde lod vente på sig, og det var midt i ferietiden, skrev vi og bad om et 

møde.  

 

Dette møde deltog Ole og jeg i samt en repræsentant fra Harløse lokalråd. Ole og jeg gik positi-

ve til mødet og forventede en god dialog, men oplevelsen var at det blot var et orienterende 

møde fra forvaltningen. Der blev heller ikke taget referat af mødet, hvilket vi altid har været 

vant til ved møder med kommunen. Derfor blev Ole og jeg enige om, at vi ville skrive til kom-

munen, hvorledes vi oplevede mødet. 

Vores skriftlige henvendelser til kommunen kan ses som bilag til referat af møde i Miljø- og 

teknikudvalget d. 5. september 2012, hvor punktet var på dagsordnen under pkt. 4, 

referatet findes på www.hillerod.dk under politik.  

 

Jeg havde haft flere henvendelser fra beboere, der tilbød sin hjælp og de foreslog en under-

skriftindsamling. Lokalrådet holdt sig afventende indtil vi havde været til møde med forvaltnin-

gen. Da dette møde ikke indebar en løsning, støttede vi op omkring underskriftsindsamlingen. 

En meget stor tak til Pernille Østergaard i Tulstrup, der stod for hele koordineringen af under-

skriftindsamlingen og tak til alle, der har gået og samlet underskrifter, erhvervene i Frederiks-

værksgade, Tulstrup og Alsønderup, der positivt hjalp os med underskrifterne, også stor tak til 

alle, der har hjulpet på anden måde samt til alle der skrev under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev afleveret 1.808 underskrifter til Tue Tortzen, formand for Miljø- og Teknik udvalget. 
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Tak til Frederiksborg Amts Avis og HillerødPosten, der har lavet interview og skrevet om vores 

”sag”. 

Som flere byrådsmedlemmer fra forskellige partier har udtalt i pressen, bliver viadukten ikke 

lukket for biler. 

 

Beslutningen på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 5. september 2012 var følgende:  

Jeg citerer: 

Miljø- og Teknikudvalget besluttede at bede administrationen om at undersøge mulighederne 

og udarbejde økonomisk overslag over: 

• Etablering af dobbeltrettet cykelsti fra Præstevej til tunnellen og fra tunnellen til Måneplet-

vej i selvstændigt tracé eller som påmaling af vejbanen 

• Ændring af lysreguleringen: fase 1 – cykler i begge retninger, fase 2 – biler fra vest mod øst, 

fase 3 biler fra øst mod vest 

• Benyttelse af eksisterende tunneller i Tulstrup. ”citat” slut. 

Hele denne proces viser, at det nytter, når vi står sammen. 

 

Alle 10 lokalråd i Hillerød kommune får 2 gange årligt invitation til et fællesmøde med repræ-

sentanter fra de politiske partier i byrådet samt forvaltningen.  I maj måned blev mødet afholdt 

på Føllegård hos Skævinge lokalråd. Næste møde afholdes d. 13. november i Kedelhuset. Disse 

fællesmøder giver en fin kontakt til byrådet samt de andre lokalråd. 

 

Lokalrådet har tradition for at afholde vælgermøde, her på Kulsviergården, før et byrådsvalg 

samt at afholde et Midtvejsmøde imellem 2 byrådsvalg. Midtvejsmødet skulle have været af-

holdt i november 2011, men så kom der et folketingsvalg i vejen, derfor blev mødet rykket til d. 

20. marts 2012, der deltog formændene fra alle partier i byrådet samt Jonathan Nielsen fra Li-

beral Alliance. Der var ca. 75 deltagende beboere. Frederiksborg Amts Avis deltog også med 

journalist. Fra politikernes side blev Lokalrådet opfordret til at arbejde videre med ”projekt 

grusgrav” 

 

Da det er svært for bestyrelsesmedlemmer at opbevare Lokalrådets arkiv, har vi afleveret det 

til Alsønderup Lokalhistoriske arkiv, der var velvillige til at opbevare det, tak for det. 

 

Lokalrådet har i mange år, i samarbejde med skolen, SFO og Hillerød kommune, arbejdet på at 

få en trampesti fra Kulsviergården til Nejede Vesterskov. På grund af en lodsejer, har dette ikke 

kunnet lade sig gøre. Nu har pågældende lodsejer solgt gården, og de personer, der har købt 

den, er meget interesseret i en sti til skoven. Så vidt jeg har forstået, er den nye lodsejer så 

småt begyndt på stiprojektet. Jeg håber Hillerød Kommune bliver inddraget, således stien kan 

benyttes af alle. 

 

Bestyrelsen i Lokalrådet har en plads i Lokalt Nyt´s redaktionsudvalg, det er møder ca. 6 gange 

årligt af under 1 times varighed. Hidtil har Kirsten påtaget sig kontakten til annoncørerne. Tak 

for det Kirsten. 

En stor tak til jer alle i bestyrelsen, tak for jeres gode samarbejde igennem årene. Også tak til 

Kulsviergården og ASGI for godt samarbejde, jeg håber dette vil fortsætte med den nye besty-

relse. Ikke mindst tak til Thomas, der i mange år har passet vores hjemmeside. Også tak til vo-

res to revisorer. 
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I aften skal der vælges en ny bestyrelse – næsten – idet, der kun er Kirsten tilbage af den tidli-

gere bestyrelse. Dette indebærer at netop jer, der vil gå ind i bestyrelsesarbejdet sammen med 

Kirsten, kan sætte jeres fornyelse på lokalrådet. Det er et spændende bestyrelsesarbejde, hvor 

man får medbestemmelse til glæde for alle i Alsønderup Sogn. Lokalrådet har gennem årene 

haft et godt samarbejde med Hillerød kommune, og dette har vi stadigvæk. 

 

Os der går ud af bestyrelsen har lovet Kirsten, I gerne må kontakte os, hvis I føler behov for det. 

 

DEBAT VEDR. BERETNING 

 

• Der blev fra generalforsamlingen givet ros for arbejdet vedr. landsbyvision 2011 

• Det har undret Lokalrådets bestyrelse, hvorfor Alsønderup Skoles bestyrelse ikke har drøf-

tet lukningen af viadukten med Lokalrådet, inden forslaget blev givet videre til kommunen. 

Til trods for gentagne forsøg, har det ikke været mulig, at skabe kontakt til den nye skolebe-

styrelse, hvilket Lokalrådets bestyrelse beklager. 

• Der var blandt de fremmødte på generalforsamlingen en generel diskussion af udfordrin-

gerne med viadukten og eventuelle løsninger af problemet. 

• Det blev på generalforsamlingen foreslået, at den fremtidige bestyrelse i Lokalrådet bør sik-

re, at der vælges repræsentanter i skolens bestyrelse, således der en fast kontakt mellem 

de to bestyrelser. 

• Lokalrådets bestyrelse orienterede generalforsamlingen om, at man ikke har været oriente-

ret fra kommunen om opstilling af fartmålere på Hillerødvej. 

 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 

 

3. Forelæggelse af regnskab 

Kassereren, Hans Rasmussen, gennemgik regnskabet og uddybede, at udgifter til bestyrelses-

møderne hovedsageligt var gået til leje af lokale samt forplejning. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

 

4. Forslag 

Der var ikke indleveret nogen forslag. 

 

Eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper, bliver et spørgsmål som den nye bestyrelse må tage 

stilling til. 

 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Lokalrådets bestyrelse indstillede, at kontingentet fastsættes på uændret niveau. 

  

 

6. Budget til orientering 

Da det må forudses, at der skal holdes færre bestyrelsesmøder i den kommende periode, for-

udset det, at der er færre udgifter til afholdelse af møder, hvorfor der forventes et overskud. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter + revisorer 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg men genopstillede ikke: 

• Nanna Jensen, Formand 

• Hans Rasmussen, Kasserer 

• Carsten Riis, Sekretær 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg i år: 

• Kirsten Stensberg 

• Ole Hjorth Caspersen, der dog har valgt at udtræde 

 

Følgende nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 1 år: 

• Carlo Medici 

• Michael Ruge 

• Simon Jeppesen 

 

Følgende nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år: 

• Anne Marie Müller 

• Gitte Siezing 

• Hans Henrik Mortensen 

• Henrik Wiehl 

• Peter W Nielsen 

 

Følgende nye suppleanter blev valgt: 

• Helene Haas Madsen 

• Mijamaya Holmø Sonne 

 

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerer bestyrelsen sig selv. 

 

 

8. Eventuelt 

Formanden takkede af og ønskede den nye bestyrelse god arbejdslyst. 

 

 

 

 

Referent Carsten Riis 

 

 

 

Dirigent Ole Blåkilde 


