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Dagsorden for bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd
D. 03.02.2016
Mødet afholdes hos: Merete Klem Andersen, kl. 18.30 – 21.00
Deltagere: HHM, Peter Wilhjelm Nielsen, Carlo Medici, Merete Klem Andersen, Steen Lange Jensen, Desiree
Grandjean
Afbud: Hugo Holm Hansen
1.

Godkendelse af referat
Referatet er godkendt af alle.

2.

Tilføjelser til dagsordenen

-

Arbejdsgange/ aftaler. Det er vigtigt at vi internt overholder aftaler om gennemlæsning og
godkendelse af dokumenter.

3.

Meddelelser fra formanden.
Nabohøring ved BoCasa – Lokalrådet har ingen bemærkninger til dette.
Vi har bakket op om indstillet Kulsviergården til Kulturprisen.
Aktiviteterne på AG transport hører ikke under vores område.
Lene Friis, Vil gerne arbejde for Lokalrådet. Hun har læst statskundskab og har tid og lyst til
at gøre en indsats. Hans Henrik ringer og aftaler nærmere. Vi inviterer Lene til næste
bestyrelsesmøde for at kunne orientere om evt. opgaver, bl.a. under den grønne sløjfe.

4.

Den grønne sløjfe

a.

Kultur og arrangementer
Gruppen er samlet og der er aftalt møde d. 22.02.2016 hos Steen Lange.

b.

Natur, stier – veje m.m
Desiree skriver til Dorte Meldgaard vedr. indvielse af stien mellem Møllehøjvej og
Rævegravvej, da vi intet svar for fra Tue Tortzsen. Gerne en weekend eller sen eftermiddag.
Vi går i gang med at se på slid og hastighed på Nejedevej.og Ravnsbjergvej Peter, Desiree,
Carlo og evt. Anita og Søs Egelind. Desiree indkalder.
Høringssvar til Region H er afsendt og modtagelsen bekræftet fra Region H.

c.

.

Idræt – Kulsviergården – Oasen
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Der har været lidt stilstand – Merete har lavet et kommissorie og et referat. Gruppen er
super ophængt, men har aftalt møde i uge 11, hvor projekterne beskrives og prioriteres.
Resten af gruppen vender tilbage med godkendelse af kommissorium.

d.

Hjemmeside
Vores ”nye administrator” har meldt fra. Peter spørger sin svigersøn om han kan hjælpe med
det i en periode.

e.

Erhverv
Der var møde 02.02,2016 og der er et nyt møde med bl.a. Palle Høj. Gruppen har sat et mål
for at der skal være 25 medlemmer i Erhvervsklubben i år. Gruppen tager fat i eventuelle nye
medlemmer i uge 8, efter Lokalnyt er udkommet. Medlemmerne skal i fælleskab besluttet,
hvad de ønsker der arbejdes for og hvad man ønsker at opnå med denne gruppe.

f.

Skole og daginstitutioner
Der er sendt høringssvar vedr. flygtninge i Alsønderup Hans Henrik samler op på gruppen

5.

Vedtægter.
Mødet hos Peter 26.01 med deltagelse af repræsentanter fra: Alsønderup Vandværk,
Kulsviergården, Nejede-Møllehøj vandværk, ASGI og Alsønderup Sogns Lokalråd.
Et godt og positivt møde, hvor diskussionen tog udgangspunkt i punkt 9, Der arbejdes videre
og gruppen mødes igen.

8.

Lokal Nyt
Peter, Hugo og HHM var til generalforsamling i Lokalnyt. Der var stor opbakning til at
Lokalnyt kan udkomme digitalt samt at der arbejdes på en fælles hjemmeside, hvor alle
foreninger samles under samme hjemmeside. Et rigtig positivt og godt møde. Der er nedsat
en arbejdsgruppe af Hugo og Peter Windum, der vil invitere præsten til at deltage og arbejde
videre på ideen.

9.

Økonomi
Vi samler bonner sammen fra udlæg til bestyrelsesmøder. 250 kr. pr. gang. Afleveres ved
næste møde 2/3-2016.

10.

politik
Høringssvar vedr. flygtningeboliger i Alsønderup. Desiree og Merete står som
lokalrådsansvarlige og skaber samarbejde med skole, ASGI, kirke etc. Der tages endeligt
stilling til dette på næste møde.

.
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11.

Åben for tilføjelser
Alle kommissorier er stort set i hus. Nye tilflyttere, det er stadig et problem at få adgang til
oplysninger om nye tilflyttere.

12.

Eventuelt.

Der er nu aktivitet i AG transport på Frederiksværksgade. Der skal bygges en salthal og være parkering for
SCT´s lastbiler.

Mvh Desiree

.

