
ALSØNDERUP LOKALRÅD 

 

Møde: Bestyrelsesmøde, referat 

Dato: 8. april 2014 

Sted: Alsønderup Skole, Store Torv 

Deltagere: Hans Henrik Mortensen,  Mijamaya Holmø Sonne, Carlo Medici, Helena Hass Madsen,  Hugo 

Holm Hansen 

Afbud: Gitte Siezing og Peter Wilhjelm Nielsen 

Referent: Hugo Holm Hansen 

 

1. Referat  

Referatet fra de to sidste bestyrelsesmøder blev godkendt. 

Lokalrådets møder afholdes medmindre andet meddeles i indkaldelsen på skolen og der serveres 

vand, kaffe mv. på møderne. 

 

2. Siden sidst 

Der holdes ekstraordinært møde i Lokalrådet den 20. maj kl. 19:00. Emnet er den ny landsbyvision. 

Formanden forventede, at skrivegruppen var færdig med sit oplæg i uge 19, hvorefter det udsendes 

til Lokalrådets medlemmer. 

 

Hans Henrik orienterede om styregruppens møde 1. april, hvor man havde lavet en opsamling på 

de grupper, der var blevet nedsat efter vores dialogmød på Kulsviergården i januar. 

 

Hans Henrik orienterede om det arbejde, der var i gang ift. Udarbejdelse af en ansøgning til 

Nordea-fondens ”Det gode liv i byen” for at skaffe økonomi til etablering af en grønne kile fra 

Baunetgården til Kulsviergården med forskellige aktiviteter.   

 

Der er 9. marts stiftet en ny lokalforening i Nejede mod grusgravens kommende udvidelse mod 

Nejede.  

 

 

3. Grusgraven 

Formanden er ved at få arrangeret et møde med kommunen og regionen. Alle medlemmer af 

Lokalrådet inviteres. Mødet afholdes 6. maj. 

 

4. Gensidig orientering 

Hans Henrik meddelte, at Henrik Wiehl pga. flytning fra kommunen var udtrådt af Lokalrådet. 

Formanden efterlyste forslag til nye medlemmer af Lokalrådet. 

 

Der holdes affaldsindsamlingsdag 27. april. Man mødes på Kulsviergården 9:30. 

 



Trafik og stier i Nejede drøftes om muligt på det kommende møde med kommunen og 

udvalgsformand Tue Tortzen. 

 

Der planlægges 2 Bazar-dage i Alsønderup foran købmanden. Det er 21. juni og 30. august kl. 10:00 

– 12:00. Det er alene nye produkter og ikke lopper, der kan sælges på Bazaren. 

 

 

 

HUSK 

Ekstraordinært møde i Lokalrådet om landsbyvisionen 20. maj kl. 19:00 


