
Dagsorden for bestyrelsesmøde Lokalrådet 2015 

Møde d. 07.05.15. Afholdt hos: Dette og Steen, Møllehøjvej 1 ,3400 Hillerød. Kl. 18.30 – 21.00. 

Tilstede: Hans Henrik Mortensen, (HHM), Peter W. Nielsen (PWN), Carlo Medici,(CM), Hugo Holm 

Hansen(HHH), Steen Lange Jensen(SLJ) og Desiree Grandjean(DG) 

Afbud: Merete Klem 

 

1. Godkendelse af referat - Referatet er godkendt 

2. tilføjelser til dagsordenen  

- Alle lokalråd skal komme med et input for deres område til lokalplanen.   

- Lokalrådets forslag er at: 

- Området mellem idrætspladsen og Bavnetgården, der ejes af kommunen, er udlagt til tæt, lav 

bebyggelse og vi foreslår området bebygges med parcelhuse.   

- Det område med den gamle skoles eksisterende bygninger kunne bebygges med almennyttige 

boliger, herunder både familieboliger og ældreboliger. 

 

3. Meddelelser fra formanden – Strategiplan til kommunen inden 01.06.2015 alle lokalråd skal komme 

med et input for deres område til lokalplanen.   

Lokalrådets forslag er at: 

Området mellem idrætspladsen og Bavnetgården, der ejes af kommunen, er udlagt til tæt, lav 

bebyggelse og vi foreslår området bebygges med parcelhuse.   

Det område med den gamle skoles eksisterende bygninger kunne bebygges med almennyttige 

boliger, herunder både familieboliger og ældreboliger. 

Arealet bag volden på Rugbjergvej ned mod Tulstrup. 

Stien mellem Alsønderup og Gribskov,, stien fra Alsønderup til Nejede Vesterskov og skolestien fra 

Nejede til Tulstrup samt udbedring af stien fra Nejede Vesterskov til Arresø. Vi ønsker generelt 

mulighed for at kunne færdes og komme til skove og det åbne land til fods/cykel.  

DG kopier det og sender det HHM, der videreformidler det til Hillerød Kommune 

 

4. Den grønne sløjfe – alle udvalg skal inden sommerferien have udarbejdet et kommissorium. 

a. Kultur – vi afventer referat fra MK. 

b. Natur – Møde med Christian undervejs – DG udarbejder kommissorium. Naturtur annonceret i 

Lokalnyt. 

c. Idræt – Kulsviergården – Oasen – Vi afventer referat fra MK. 

d. Hjemmeside – Web. Afventer. 

e. Erhverv. Afventer. HHM arbejder på at finde en deltager. 

f. Skole.  

- Der er møde på Alsønderup Skole d. 26.5.15 kl. 19.00-21.00 vedr. udviklingen i forhold til både 

skole og daginstitutioner i lokalområdet. Alle medlemmer af Lokalrådet skal sørge for at der 

kommer 5 gæster. DG kontakter SØ/skolebestyrelsesformand vedr. mulighed for oplæg? 



- Mailadresser på de personer der sidder i udvalget: bud på spørgsmål/ideer til mødet sendes 

indenfor 3 dage.(10/5). Pressemeddelelse til Hillerød Posten, Frederiksborg Amts avis og evt. 

Uge Posten. (Dg/HHH) Senest færdig onsdag 13.5.15. 

5. Vedtægter – Bilag på indlæg følger fra Hugo.  Vi har talt om bilaget og besluttet at forslaget skal 

sendes i høring i lokalrådets foreninger med ønsket om tilbagemeldinger senest 01.09-15. 

6. Stier – veje m.m.  

- Peter skriver mail til Tue Thorzen igen. Gruppen udarbejder et kommissorium og laver en 

skrivelse til kommunen. 

7. Midtvejsmøde. Gruppen har afholdt møde 5.5.15. Der er lavet en rute, skal bestilles en bus og 

gruppen udarbejder et budget og en fordeling af arbejdsopgaver. HHM skal bruge det til at skaffe 

sponsorater til at betale.  Gruppen laver et indlæg til Lokalnyt. 

8. Lokal Nyt. Intet nyt. 

9. Åben for tilføjelser. SLJ har undersøgt med legepladser pga. skolens legeplads, der er revet ned pga. 

den dårlige tilstand. Prisen på en ny legeplads efter gældende lov vil blive meget høj.  

10. Eventuelt. 

Næste møde er d. 11.6.15 kl. 18.30 – 21.00 hos Hugo Holm Hansen. 

Vi samles til hyggeligt samvær med partner d. 27.6.15 hos Hans Henrik. HHH, Peter og DG ligger en plan 

d. 11.6.15. 

Referent: DG 

 


