Dagsorden for bestyrelsesmøde Lokalrådet 2015
Møde d. 11.06.15. Afholdes hos: Hugo Holm Hansen, Højdevej ,3400 Hillerød. Kl. 18.30 – 21.00.
Obs. Formøde vedr. spisning d. 27.6.15 fra kl. 17.30 – 18.30
Afbud: Merete Klem.
Fremmødte: HHM, HHH, CM, SLJ, PN, DG.
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt
2. tilføjelser til dagsordenen
 Aftale om at alle udvalg har lavet et kommissorium inden sommerferien. Vi skal have lavet en plan
for strategi, vision og fokus i vores videre arbejde, så snart kommissorierne er klar.




Vi har haft en lang diskussion omkring de fokuspunkter vi ønsker at arbejde videre med fremover
og prioriteringen i forbindelse med strategi, vision og fokus.

Vi aftaler at vi på mødet i august prioriterer og fordeler arbejdsopgaver. Vi skal måske slå flere af
vores områder sammen, for at det giver mening i forhold til arbejdsindsatsen.
 Vi skal have fokus på hvordan vi får kontakt til ny tilflyttere i lokalrådets område.
 Vi har kort diskuteret at der fortsat tilkøres materialer til grusgraven i Tulstrup. Det må være
Hillerød Kommunes tilsynspligt.
3. meddelelser fra formanden – se vedhæftede bilag 1.
 Der har været et samarbejde mellem kommune og lokalråd. Kommunen har erkendt, at der er
udfordringer og har sat nogle penge af til at lave et fælles møde, for at finde ud af, hvor det vil give
mening at arbejde sammen.
 Bestyrelsesudgifter skal sendes til Simon så hurtigt som muligt.
 Planstrategi sendt til kommunen. DG har gjort indsigelser mod at bilaget er sendt uden at orientere
bestyrelen. HHM nævner at det ofte er meget sent at disse skriv kommer fra kommunen og at det
desværre ikke altid er muligt at høre hele bestyrelsen. DG nævnte igen at hun ønsker en
forretningsorden for lokalrådets bestyrelse, således at det ikke er muligt at udsende erklæringer på
lokalrådets vegne, uden at hele bestyrelsen er orienteret og har mulighed for at gøre indsigelser.
DG opfordrede til at opprioritere udarbejdelse af nye vedtægter, for at gøre det muligt få flere fra
lokalområdet til at deltage i bestyrelsesarbejdet, selvom de ikke sider i bestyrelsen i en
lokalforening. DG vil søge at lave en arbejdsgruppe af NNO medlemmer, der vil deltage i
naturarbejdet.
4. Den grønne sløjfe
a. Kultur
b. Natur
c. Idræt – Kulsviergården – Oasen
d. Hjemmeside – Web
e. Erhverv
f. Skole

5. Vedtægter
6. Stier – veje m.m
7. Midtvejsmøde.
 Midtvejsmøde – planen er klar – vi mangler at lave et budget således at HHM kan komme i gang
med at finde sponsorer. Vi har en forventning om en pris på ca. 15.000. Gruppen mødes inden
sommerferien for at få de sidste ting på plads.
8. Lokal Nyt – deadline – 1.7.15. Vi skal have info vedr. midtvejsmøde og mødet vedr. Alsønderup
Skole.
9. Åben for tilføjelser
10. Eventuelt.
Næste møde er aftalt til at være 6/8-15 Hos Merete. Vi har flyttet tidspunktet til kl. 17.00 – 22.00.
Referent: Desiree Grandjean

