
Referat 
Lokalrådet Alsønderup mv. 

20. august 2013  

 

Til stede: Hans Henrik, Peter, Henrik, Helene, Mijamaja 

Afbud: Kirsten, Carlo, Gitte, Simon 

 

0. Referat fra seneste møde 

Der var enighed om, at referatet fra marts var godkendt, og at der ikke blev skrevet referat 

fra sammenkomsten i juni. 

1. Orientering fra formanden 

Budgettet for Hillerød kommune var sendt ud til alle. Der var ingen konkrete 

bemærkninger, men generelt blev det ikke oplevet som et realistisk budget, der er lagt 

fuldstændigt fladt for de næste fire år i hvert enkelt driftsområde til trods for en hastigt 

voksende ældre befolkningsdel. 

Tine Simonsen fra kommunen har spurgt om lokalrådets tilblivelse, og har fået en fornem 

redegørelse fra lokalhistorisk forening. 

Der har været møde med Frivillighedscenteret. Vi bakker op omkring Hillerød Riddere, men 

vil fokusere på at være aktive lokalt. 

FDF har 20 års jubilæum og har sendt indbydelse til kl 11.00 lørdag d. 7.september på 

Bajonetgården. 

Vi har fået spildevandsplanerne til orientering. Hvis nogen ønsker at sende en udtalelse ind 

på Lokalrådets vegne, skal formanden orienteres. 

Vi er blevet inviteret til nyt dialogmøde 21. oktober. Efter en kort drøftelse af værdien af 

disse dialogmøder blev vi enige om at bidrage med vore aktiviteter omkring skolen, som 

forhåbentligt får en god start 4. september, ligesom vi ønsker at diskutere koordinering af 

kommuneplanerne for cykelstier, så det med tiden kan udvikle sig til et netværk frem for at 

være tilfældige cykelstier rundt omkring. 

Ingen har bemærket den ringeste antydning af, at kommunen har startet på den regulering 

af viadukten som blev aftalt, og nu er børnene startet i skole. Peter følger op. 

2. Møde med skole mv. 4. september 

Projektet er på god vis blevet omtalt i Lokalnyt 

Hugo er blevet erstattet af Ana i koordineringsudvalget, som afholder sidste møde før 

4.september d.27 august kl.10.00. 

Vi skal have aktiveret de lokale, så der kommer et godt fremmøde d. 4.september. der er 

plads til 150, og målet er mindst 75 fremmødte. Gadevang har haft et tilsvarende møde 

med 200 fremmødte, så det burde være muligt. Fra vor side vil Simon maile annoncen ”Fra 

alle os til alle Jer” ud til vore medlemmer – ikke mindst grundejerforeningerne. Og husk 

også orientering om Basar 7. september. Der er pressemøde onsdag, hvor i hvert fald 

amtsavisen kommer. 



Der er søgt en pulje hos Hillerød Kommune på 23.770 kr. til arrangementet, og der 

planlægges med bl.a. et jazz orkester til at holde gang i pauser mv. 

3. Trampesti 

Sagen er død på det nuværende grundlag, men vi – først og fremmest Hans Henrik, 

Mijamaja og Helene - vil prøve at finde alternative muligheder 

4. Vælgermøde 

Spidskandidater fra alle partier bortset fra Dansk Folkeparti, der endnu ikke har svaret, har 

givet tilsagn om at komme 6.november. Palle Høj bliver ordstyrer, og Hans Henrik og 

Michael vil sammen med Palle planlægge forløbet 

5. Generalforsamling 23. oktober 

Planlægningen tages på mødet 24.september. 

6. Hjemmesiden 

Helene vil føre siden ajour og lægge vælgermødet, Basaren og mødet om skolen d. 

4.september ind 

7. Eventuelt 

Skolelederen på Alsønderup ønsker at deltage i et Lokalrådsmøde. Han skal være 

velkommen næste gang 

I forbindelse med Basaren 7.september vil der være en indsats for at rydde op i gadekæret. 

Frivillige med waders efterlyses 

Til næste Lokalnyt skrives følgende indlæg: 

 Michael skriver om Vælgermødet 

 Mijamaja skriver om Basaren 

 Peter skriver om generalforsamlingen 

 Koordinationsudvalget bedes af Hans Henrik om at skrive en opsummering af dagen 4. 

september. 


