Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
tirsdag, den 3. maj 2016

Deltagere

Hans Henrik Mortensen (formand)
Hugo Holm Hansen
Carlo Medici
Peter Wilhjelm Nielsen
Desiree Grandjean
Merete Klem-Andersen
Lene Riis

Gæst

Martin Rieva (under punkt 2)

Fraværende

Steen Lange

Sted

Hugo Holm Hansen

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af referat af møde den 6. april 2016
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Opfølgning fra sidst
Jf. referatets punkt 4b om hastighedsbegrænsning på 60 km/t har
Kommunen oplyst, at hastighedsbegrænsningen sat op på baggrund af
en klage fra en borger. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med politiet,
og gruppen har anbefalet en hastighedsbegrænsning, som nu er effektueret. Kommunen har oplyst, at der ikke er ressourcer til at høre lokalrådet i sådanne sager.
Der er foreløbigt 4 tilmeldinger til lokalrådscampen den 11. juni 2016.
Desiree, Hugo og Peter har tilkendegivet, at de gerne vil indgå som
gruppeformænd for respektive arbejdsgrupper på campen. De valgte vil
forud for campen få besked, om de er valgt til en gruppe og om hvilke
emner, der skal behandles.
Der er ikke kommet nyt om borgermødet vedr. flygtningeboliger, der foreløbigt er fastsat til afholdelse den 18. maj. Der er pt. tale om 10 enlige
mænd, der flytter ind – hvornår er endnu uvist. Det vil givetvis være mu-
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ligt at påvirke beslutningen om hvem, der skal flytte ind.
Information fra Frivillighedscenteret sendes til Carlo og Merete.

2. Drøftelser med Alsønderup Borgerforening
Den oprindelige tanke med borgerforening var at skabe et forum, hvor
interesserede kunne bakke op om skolen. Siden har tanken bredt sig,
så der nu etableres et organ, som kan rejse borgerrelaterede sager for
lokalsamfundet.
Borgerforeningen er båret af enkeltpersoner, der betaler for at være
med.
Der er nye vedtægter for lokalrådet på vej – som noget nyt arbejdes
med en mulighed for at enkeltpersoner kan vælges til lokalrådets bestyrelse.
Borgerforeningen vil gerne have en fast plads i lokalrådets bestyrelse.
Dette kan effektueres i de nye vedtægter, som skal vedtages på en generalforsamling.
Det skal overvejes, om Borgerforeningen inviteres med til
rådscampen.

Lokal-

Borgerforeningen har ikke et ønske om at drive politik, men vil gerne
være borger
Der er foreløbigt kun 4 tilmeldinger til den stiftende generalforsamling,
så det er uvist, om det bliver til noget. Hvis ikke foreningen startes nu og
her, vil der være en stående invitation til at deltage i lokalrådets bestyrelse i en periode.
Den endelige model aftales, når vi ved hvilken struktur, der er fremover.
En 4-5 stykker fra lokalrådets bestyrelse har tilkendegivet, at de forventer at deltage i borgerforeningens generalforsamling den 10. maj kl. 1618 på skolen – Husk tilmelding.

3. Meddelelser fra formanden
Der er midler at søge jf. annoncen i Frederiksborg Amtsavis. Det er her
vigtigt at holde sig for øje, hvilke projekter Lokalrådet søger til og hvilke
de respektive foreninger selv søger til.
Se også under punkt 1 Opfølgning fra sidst.

4. Den Grønne Sløjfe
Evaluering - til næste møde skal hver arbejdsgruppe lave en status over
det hidtidige arbejde og hvilke punkter man ønsker at arbejde med. Arbejdsgrupperne skal også overveje organisering af det fremtidige arbejde.
”Den Grønne Sløjfe” synes noget ukonkret – det store overblik er for-
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svundet. Det kunne overvejes, om der mangler en overordnet tovholder
på hele projektet.
Lokalrådet skal se kritisk på organiseringen af arbejdet, og top5prioriteringerne skal revideres.
Hold for øje, hvad det lokalrådet vil – målet er løfte sager til gavn for lokalsamfundet, som ellers ikke løses - ikke at overtage andre foreningers
planer og ønsker.
a. Kultur og arrangementer
Det er svært at gennemføre møder i arbejdsgruppen.
Der er ønsker fra bl.a. Kulsviergården om bl.a. bålsted og legeplads
til de mindre. Der mangler bare konkretisering – der bliver snakket
og ønsket meget, men ikke handlet. Det er ikke Lokalrådets opgave
at sikre gennemførelse af disse konkrete projekter.
b. Natur, stier – veje mm.
Der afholdes møde den 17. maj 2016.
c. Idræt – Kulsviergården – Oase
Intet at referere.
d. Hjemmeside
Intet at referere.
e. Erhverv
Program for de næste møder i Alsønderup Erhvervsklub er udarbejdet. Eventuelle deltagere fra lokalrådets bestyrelse som ikke har
virksomhed skal selv betale.
f. Skole og daginstitutioner
Der har været afholdt møder i arbejdsgruppen, men desværre med
begrænset fremmøde. Der afholdes et nyt møde den 25. maj. Der
har været snak om, at arbejdet skal struktureres og prioriteres bedre,
så det ligger helt klart, hvilke opgaver der skal løses og i hvilken
rækkefølge.
Skolebestyrelsen har meldt tilbage på Lokalrådets invitation til et
møde. Først med et afslag, men senere med et jatak til at mødes.
Det er aftalt, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 6 personer
fordelt med 3 valgt af skolen og 3 valgt af lokalrådet. Forud for arbejdsgruppen skal der udarbejdes et kommissorium. I dette arbejde
deltager Hans Henrik og Lene fra Lokalrådets side, og formanden for
skolebestyrelsen samt skolens leder. Kommissoriet skal ligge klar før
sommerferien.

5. Vedtægter
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Alsønderup Vandværk har meldt sig ud af lokalrådet. Det skal overvejes
om det har betydning for det udkast, der pt. er under udarbejdelse. Når
udkastet ligger klart, vil det komme til behandling i lokalrådets bestyrelse,
forud for fremsendelse til alle foreninger.

6. Økonomi
Alle kontonumre er nu i hus – Hans Henrik laver oversigt over tilgodehavender, som sendes til bestyrelsen til godkendelse.

Hans Henrik

7. Eventuelt
Peter deltager i Parforcemødet den 4. maj 2016. Input til mødet:
• Det vil være et godt sted også at sprede budskabet om andre naturoplevelser i området – ex. i vores sogn.
• Det er vigtigt at gøre sig overvejelser over, hvilket slid Parforce
medfører.
Næste møde afholdes onsdag, den 1. juni hos Lene - Desiree fremsender dagsorden.

Desiree
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