Referat fra Lokalrådsmødet den 6/1 2016 hos Hans Henrik.
Referatet godkendes.
Hans Torben Andersen vil gerne være med i Kulturgruppen, Kulturgruppen vil kontakte ham.
Tilføjelser til dagsorden: Der er ingen.
Meddel ser fra formanden: Affaldsindsamling – Hillerød Forsyning, Peter følger op på dette.
Hans Torben Andersen vil gerne være med i Kulturgruppen, Kulturgruppen vil kontakte ham.
Lene Riis er interesseret, i at være med i en af grupperne, Det vil Hans Henrik følge op på.
Kulturgruppen: Steen er tovholder på kulturgruppen og er ved at samle nogle der vil være med i gruppen:
Margit, Enevoldsen(Tennis Formand), Betty Andersen og Hugo.
Veje/stier: Peter har sendt høringssvar og der er kommet svar fra Tue T.
Kulsvirgården, Oasen og Idrætsforeningen: Forslag til Kommissorie er skrevet men mangler godkendelse af
gruppen og der er skrevet referat som også mangler en godkendelse. Begge dele sendes rundt efter dette.
Hjemmeside: Hugo og Peter arbejder på at få en Web Master. Hugo sætter tingene ind på hjemmesiden.
Peter aftaler med Hugo angående det videre forløb.
Erhverv: Hans Henrik Inge, Steen, Jens og Rene er med i denne gruppe. Palle Høj vil gerne være med ad
hoc. Møde på Kulsvirgården den 8.3. 2016til en drøftelse med de andre erhvervsdrivende i Lokalområdet.
Der kommer en artikel om dette, i Lokalnyts næste nummer.
Daginstitutioner og Skolen: Gruppen har udarbejdet et kommissorie.
Vedtægterne: Peter har indkaldt til møde Kulsvirkrogen 1 26. 1.2016 kl. 19
Deltagere fra :
Kulsvirgården
Alsønderup – Nejede – Møllehøj vandværk
ASGI
To fra hver af de nævnte foreninger.
Lokalnyt: Deadline er den 20.1. 2016. Der er Generalforsamling den 21.1. 2016. Der deltager Peter og
Hugo, Merete har mange møder i denne måned og kommer derfor ikke.
Økonomi: Betty Andersen holder fremover styr på økonomien Der arbejdes på at hun kan få adgang til at
hæve på vores konto.

Politik: Hans Henrik: l orienterer om hvad gruppen arbejder med og der afventes svar på om der bliver
bygget ved Bajonetgården. Det bliver der ca 25 huse.
Åben for tilføjelser: Nye beboere hvad gør vi og hvordan?? Det er ikke lige til at gå til, når vi ikkekan få
oplyst hvor de bor.
Eventuelt: Der er stadigvæk tilkørsel af materialer i grusgravens materialebutik!!!!! Se reglerne bliver slet
ikke overholdt. De har fået påbud om dette. Nu er de blevet politianmeldt. Der er søgt om at få lov til at
grave 10 år til i den gamle grusgrav. Der skal sendes høringssvar inden den 1.2.2016. De lovlige forhold skal
være i orden og skaloverholdes. Carlo vil lave et udkast til høringssvar.
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