Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
onsdag, den 1. juni 2016

Deltagere

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

Fraværende
Sted

Lene Riis

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af referat af møde den 3. maj 2016
Godkendt uden bemærkninger.

2. Tilføjelser til dagsorden
Se punkt 10.

3. Meddelelser fra formanden
Intet at referere.

4. Generalforsamling 2016
Næste generalforsamling afholdes den 26. oktober 2016.
Alle er på valg og villige til genvalg for minimum et år.
Se også punkt 6 om vedtægter.

5. Den Grønne Sløjfe
På mødet i august evalueres Den Grønne Sløjfe generelt på baggrund af
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alle tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne, og det vurderes, om der er
punkter, der skal ændres.
a. Kultur og arrangementer
Gruppen har ikke haft møde siden sidste bestyrelsesmøde men har
planlagt møde den 16. juni – herefter kommer arbejdsgruppen med
en evaluering på det hidtidige arbejde og anbefalinger til det kommende.
Steen og Hugo lægger umiddelbart op 2-3 arrangementer årligt –
ønskes mere og flere arrangementer, må det løses i andet regi.

b. Natur, stier – veje mm.
Der henvises til notat af 30. maj 2016. Stien til Ålholm skole tilføjes
notatet.

Steen

Desiree

Grusgravens tilladelse udløb med udgangen af maj 2016, men Region Hovedstaden har oplyst til Steen, at man forventer at udstede en
ny tilladelse for de næste 10 år.
Kommunen har ikke svaret på vores høringssvar vedr. Monkey
World – Lene og Desiree kontakter Ulla Vollmer Lund og hører, hvad
status er.

Lene og Desiree

c. Idræt – Kulsviergården – Oasen
Arbejdsgruppen holdt møde den 25. maj, hvor bl.a. gruppens navn
blev drøftet – uden nærmere resultat. Der er tilsagn om 8 forældre
fra skolen, som gerne vil deltage i arbejdsgruppen.
Referater fra seneste møder fremsendes til formanden.

Merete

Arbejdsgrundlag for arbejdsgruppen blev drøftet på det seneste møde, og det forventes færdigt på næste møde i juni.
Der er nogenlunde styr på skolens legeplads finansieret vha. fondsmidler og kommunen samt skolens og SFO’ens egne midler.
Der arbejdes endvidere på en junglebane og på at skabe et amfiteater ved skolen.
Der mangler et sted for de unge, hvor de er velkomne, og hvor der
sker ting, de har lyst til at lave. Der skal findes nogle voksne og unge, som har lyst til at arbejde med dette projekt.

d. Hjemmeside
Arbejdet vedr. fælles hjemmeside med øvrige foreninger er gået i
stå. Hugo meddeler Anja Reiff (kirken) og Peter Windum (ASGI), at
hvis ikke de ønsker at fortsætte arbejdet, så stopper det. Lokalrådet
vil ikke arbejde med en fælles hjemmeside, hvis ikke der er generel
tilslutning hertil.

Hugo
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e. Erhverv
Seneste udvalgsmøde blev holdt den 31. maj. Der har i alt været afholdt 8 udvalgsmøder og 3 arrangementer med 12-20 deltager.
Til november-arrangementet forsøger man at få sygehusdirektøren til
at komme og holde et oplæg.
Der er brug for flere hænder i udvalget.

f. Skole og daginstitutioner
Hans Henrik og Lene har afholdt 2 møder med skolens ledelse, og
der er ved at blive lagt sidste hånd på arbejdsgrundlaget for den arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at sikre 90 % tilslutning
til skolen. Arbejdsgruppen starter efter sommerferien og skal gerne
afslutte sit arbejde senest med udgangen af marts 2017.
Lokalrådet skal udpege 3 medlemmer til arbejdsgruppen. Lene har
tilkendegivet, at hun ønsker at deltage, desuden er Lise Lausten
Frederiksen og Annette Rieva er også blevet spurgt. Annette har
takket nej, men vil gerne indgå som ekstern ressource, og Lise har
endnu ikke svaret.
Der mangler således minimum én til arbejdsgruppen, og der var
enighed om, at vedkommende meget gerne skal være forælder og
dermed have direkte relation til skolen. Lene og Hans Henrik søger
mulige emner, men resten af lokalrådet går også i tænkeboks.

Alle

6. Vedtægter
Spørgsmålet er, om valg til bestyrelsen vil kunne ske efter nye vedtægter, eller om det skaber for megen uro på generalforsamlingen, så bestyrelsen med fordel kan vælges i henhold til de nuværende vedtægter.
Dette løses ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i starten af
september med henblik på godkendelse af nye vedtægter, så de ligger
klar til den ordinære generalforsamling i oktober.
Forud for den ekstraordinære generalforsamling skal der afholdes en
runde med foreningerne, hvor ændringer i vedtægterne præsenteres.
Det store punkt i vedtægtsændringerne er, hvordan der kan vælges medlemmer til bestyrelsen. De øvrige ændringer er mindre og forventes ikke
at skabe den store debat.
Borgerforeningen vil blive inviteret som gæst, og blive fortalt, at de naturligvis er meget velkomne til at melde sig ind i lokalrådet, og derved opnå
stemmeret.

7. Lokalnyt
Der er sendt billeder og tekst til næste udgave af Lokalnyt.
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8. Økonomi
Intet at referere.

9. Politik
Der henvises til statusnotat af 30. maj 2016 – hertil tilføjes, at der er indgivet høringssvar til strategiplanen.

Hugo

Der igangsættes et arbejde omkring en trafiksikkerhedsplan i de små lokalsamfund i Hillerød Kommune. Lokalrådene forventes orienteret i majjuni 2016, så det må snart ske. Lokalrådene skal inddrages i arbejdet med
kortlægning af ønsker mv. af tiltag – planen forventes udarbejdet inden
udgangen af 2016.
Der er nu fremsendt program til Lokalrådscampen den 11. juni. 6 fra Lokalrådet deltager.

10. Åben for tilføjelser
Det bør indføres som standard, at når foreningerne udsender høringssvar
mv. bør Lokalrådets formand holdes orienteret (cc).
Hugo har udarbejdet udkast til høringssvar på høringen vedr. flygtninge i
Baunevej 4. Det tilføjes at familier evt. suppleret med nogle enlige vil
skabe større tryghed i nærområdet og lette integrationen i lokalsamfundet. Lene laver tilføjelsen og Hugo sikrer fremsendelse af høringssvar.

Lene og Hugo

11. Eventuelt
Næste møder:
3. august hos Peter
7. September hos Lene
5. Oktober hos Desiree og Steen
På dagsordenen til næste møde er:
• evaluering af Den Grønne Sløjfe
• velkomst til nye borgere
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