Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
onsdag, den 3. august 2016

Deltagere

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

Fraværende

Merete Klem-Andersen

Sted

Peter Wilhjelm Nielsen

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af referat af møde den 1. juni 2016
Godkendt uden bemærkninger.

2. Vedtagelse af tillæg til Den Grønne Sløjfe
Arbejdsgruppen vedr. Veje og Stier tager kontakt til Lille Lyngby vedr. et
eventuelt samarbejde om veje og stier i området. Kontakten skal først
ske efter næste møde i lokalrådet, da vi afventer opfølgningen på lokalrådscampen i juni. Afsluttende møde om denne afholdes i styregruppen
den 8. august 2016.

Desiree

Vi ønsker mere trafik på hjemmesiden, og det kan evt. gøres ved at ”gøre reklame” på facebooksiden under navnet ”Tulstrup, Alsønderup, Nejede”. Lene er oprettet som redaktør på denne side, og det er aftalt, at
Peter kontakter Lene, når der er nyt på hjemmesiden, så hun kan formidle nyheden på facebook.

Lene og Peter

Carlo, Hugo og Lene laver et oplæg til oktobermødet om hjemmesidens
fremtid.

Carlo, Hugo og Lene

Det foreslås, at Erhvervsklubben arbejder videre med et forslag om en
inspirationsdag / messe i august 2017.

Hans Henrik
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3. Drøftelse af nye vedtægter
Dokumentet præciseres for brugen af m.fl.
§ 7 Først i andet afsnit vendes sætningen om, så det fremgår, at varsling
af generalforsamling sker gennem Lokalnyt, og såfremt dette ikke kan lade sig gøre, varsles i Hillerødposten.
§ 9 Det præciseres i 4. afsnit, at der alene er tale om valg for foreningernes repræsentanter. Endvidere tilpasses 5. afsnit, så det klart fremgår, at
der er tale om valg af repræsentanter for foreningerne og valg blandt Lokalrådets medlemmer.
Generelt gennemgåes de nye vedtægter for brugen af m.fl.
4. Indstilling til Frivilligpris 2016
Lokalrådet bakker op om Kulsviergårdens Bestyrelsens indstilling af til
årets frivillighedspris 2016, hvor Alsønderup Fester og Mandagsbanko
indstilles. Hans Henrik giver Kulsviersgårdens Bestyrelse besked herom.

Hans Henrik

5. Besøge nye tilflyttere
Hvordan får vi besked om nytilflyttere?
Hvordan skal vi formidle om sognet – skal der være en velkomstpakke
eller noget andet?
Peter og Lene kigger på problemstillingen til næste møde.
6. Hillerød Kommunes budget
På lokalrådscampen blev der snakket om at der skal allokeres midler til
lokalrådene. Vi vil gerne fremsende dette forslag formelt. Hugo skriver en
indstilling.
Hugo og Hans Henrik arbejder med det idékatalog, der blev afleveret til
Lokalrådscampen og ser, om der er noget her, der skal fremsendes.

Peter og Lene

Hugo
Hugo og Hans Henrik

Der er deadline for fremsendelse af forslag den 15. august 2016.
7. Åbne for tilføjelser – nyt fra Formanden
Steen ser på høringssvar vedr. Råstofplanen 2016.

Steen

Arbejdsgruppen for Kultur har haft møde, og det er besluttet, at der fremover satses på 2 arrangementer: 1) Nytårskur den 14. januar 2017. 2)
Møde med udvalgsformænd for de forskellige foreninger i lokalområdet
med henblik på at lære hinanden bedre at kende.
Høringssvar vedr. Nejede Vej 20. Det forventes, at ansøgningen skal udvalgsbehandles i august eller september. Lokalrådet har i sit høringssvar

2/3

anmodet om et møde. Dette møde ønskes fortsat afholdt.
Desiree og Lene kontakter Forvaltningen.

Desiree og Lene

Skolen i Alsønderup holder indvielse af læringsbaserne den 18. august
kl. 10. Lene og Desiree deltager.

Desiree og Lene

Deadline for næste Lokalnyt er 21. september. Input hertil aftales på næste møde i september.
Flygtninge i huset på Baunevej 4 skal behandles i Økonomiudvalget i august, men der kan gå lang tid herefter, førend der sker noget konkret. Når
der er nyt, repræsenterer Merete og Desiree lokalrådet.
Den 2. august var der et møde med redaktøren for Hillerødposten. Der
var repræsentanter fra Lokalrådet, Kulsviergården og skolen, men manglende deltagelse og afbud fra Idrætsforeningen, Spejderne og kirken.
8. Frivilligcentret
Der er ingen fra Lokalrådet, der deltager.
9. Eventuelt
Næste møde er 7. september hos Lene.
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