ALSØNDERUP LOKALRÅD

Møde: Bestyrelsesmøde, referat
Dato: 9. januar 2014
Sted: Alsønderup Skole, Store Torv
Deltagere: Hans Henrik Mortensen, Peter Wilhjelm Nielsen, Mijamaya Holmø Sonne, Carlo Medici, Helena
Hass Madsen, Gitte Siezing, Henrik Wiehl, Hugo Holm Hansen
Referent: Hugo Holm Hansen

1. Referat
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
2. Råstofudvinding
Der er sendt brev til kommunen ang. Lokalrådets foreløbige vurderinger af de miljømæssige
udfordringer m.v.
Det blev besluttet at Carlo er lokalrådsansvarlig for området.
Lokalrådet havde gennem Mijamaya fået en henvendelse om at gå ind i sagen og på en endnu ikke
defineret måde støtte op bag de initiativer, der var taget/tages i Nejede, hvor en forening var under
opbygning.
Lokalrådet er positivt overfor at samarbejde med en forening i Nejede omkring
grusgravsproblematikken, men bestyrelsen var opmærksom på, at der givetvis var mange
forskellige interesser i spil. Derfor var lokalrådet også nødt at kunne agere selvstændigt og
tilgodese alle lokale interesser. I den forbindelse blev det drøftet, at det var vigtigt at få indflydelse
på den konkrete udformning af en evt. kommende tilladelse til at udvide graveområdet.
Dette vil vi i første omgang forsøge at opnå gennem tre spor:
1. direkte dialog med grusgraven
2. yderligere kontakt til kommunen vedr. miljømyndighedernes tilladelser og opsyn
3. samarbejde med den kommende Nejede-gruppe
Det blev aftalt, at formanden søger at få lagt et møde med grusgraven den 25. februar kl. 17.00 og
med et efterfølgende møde med Nejede-gruppen.
MØDET ER NU BLEVET AFTALT MED GRUSGRAVEN, HVORFOR NÆSTE MØDE HOLDES KL. 17.00 I
GRUSGRAVEN MED BESIGTIGELSE OG DIALOGMØDE. BAGEFTER HOLDES DER MØDE KL. 20.00 PÅ
ALSØNDERUP SKOLE SAMMEN MED 1-3 REPRÆSENTANTER FRA NEJEDEGRUPPEN. CARLO SØRGER
FOR AT INDBYDE GRUPPEN.
Da lokalrådet endnu ikke har det fulde overblik over sagen og da problematikken nemt kan
fremkalde kraftige følelser hos alle involverede parter, blev det besluttet, at lokalrådet kun udtaler
sig om sagen på baggrund af drøftelser og beslutninger i bestyrelsen eller efter aftale mellem
formanden og Carlo.

3. Veje og stier i Nejede
Blev drøftet i forbindelse med det foregående punkt uden konklusion. Punktet bør indgå i det
kommende arbejde med revision af landsbyvisionen. Se punkt 6.
4. Dialogmøde 28. januar
Palle Høj kan ikke deltage pga. familiearrangement. Hugo overtager Palles rolle på dialogmødet.
5. Trampesti
Formanden oplyste, at der er kommet gang i stien igen. Der er givet grønt lys for at stykket ved
skoven kan anvendes, hvis alle parter og ikke kun den ejeren siger ja. Formanden mente, at det
måske kunne blive nødvendigt at bruge lidt mere dialog med de involverede parter for at få det
sidste til at falde på plads. Sagen tages op på et senere møde.
6. Landsbyvision
Formanden og næstformanden mente, at den nuværende vision trængte til at blive
gennemskrevet, så de nyeste visioner bl.a. fra dialogmødet i januar kunne indgå. Det blev
besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med Peter som tovholder og Hugo + Ole som medlemmer.
Arbejdsgruppen skal færdiggøre sit arbejde, så lokalrådet kan vedtage en ny vision på sit juni møde.
7. Andre punkter
Helena fortalte, at hun via DRs web-site havde set, at der var 8 forurenede grunde i vores område.
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at rejse spørgsmålet over for kommunen og/eller regionen.
8. Eventuelt
Formanden havde fået en henvendelse fra Hillerøds Riddere om at deltage i et bestyrelsesmøde.
Dette kan evt. blive den 8. april, hvis formanden skønner der er plads på dagsordenen.

