
Referat	Bestyrelsesmøde	Alsønderup	Sogns	lokalråd´s	bestyrelsesmøde	7.9.2016		kl.	18.30	

Mødet afholdt hos Desiree Grandjean, Møllehøjvej 1, 3400 Hillerød kl. 18.30 – 21.30 

Deltagere: 

Formand Hans Henrik Mortensen, Næstformand Peter Wilhjelm Nielsen, Carlo Medici, 
Merete K. Andersen og Desiree Grandjean 

Afbud: Hugo Holm Hansen og Steen Lange Jensen 

Referent: Desiree Grandjean 

Punkt Emne: Handling: 
1. Godkendelse af referat - referatet er godkendt 

 Frivillighedspris - vi skal være repræsenteret, hvis en af de lokale 
vinder. D. 27.9.16 
 

 
Aftales nærmere 

 2. Hjemmesiden  
Michael har overtaget hjemmesiden 
Arbejdsgruppen Carlo, Hugo og Lene kommer med input til den. 
 

 

3. 
 

Økonomi 
Hans Torben Andersen har revideret regnskabet og lavet en resultat 
opgørelse. 
 
 

 

4. Vandværket ophører med at være medlem, hvilket medfører en 
manglende indtægt på ca. 5.000 kr. 
 

Carlo udarbejder 
et  
budget til næste 
lokalrådsmøde 

5. Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 13.9.2016 Kl. 19.00 på 
Kulsviergården 
Hugo fremlægger de nye forslag.  
Lokalrådet møder op 15 min. Før 
Forslag er sendt til div. Foreninger. 
Ole Caspersen er blevet spurgt om han vil være dirigent og giver 
besked torsdag. 
HHM vil komme med et oplæg omkring kommende krav. 
Lokalrådet betaler for øl og vand til de fremmødte 
 

 

6. Erhverv.  
10-15 deltagere i erhvervsgruppen.  
Lokalrådet anbefaler at erhvervsgruppen fortsætter deres arbejde. 
 

 

7. Meddelelser fra formanden  
Alsønderup får to flygtningefamilier, der skal bo på Baunevej.  
Merete og Desiree tager imod på Lokalrådets vegne. Der skal 
renoveres og det forventes først at de flytter ind om et halvt års tid. 

Desiree og 
Merete skriver, 
på vegne af 
lokalrådet, et 
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Lokalrådskamp kommer på økonomiudvalg og byrådets møde i 
september. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget har nedsat en gruppe, hvor Merete og Carlo 
deltager. 
 
Naturhandleplaner - natur, veje stier mødes og ser på det. 
Kommunen siger, at der ikke kan laves både gang - og ridestier. Vi 
ønsker i kongernes Nordsjælland at der tænkes ridestier ind. 
 
Skolemødet idag arbejder på at udarbejde en folder om skolen. Vi 
afventer briefing fra Lene 
 
 
Henv. Fra Camilla Skaderup Brandt. Har kontaktet kommunen vedr. 
Dårlige udkørselsforhold ved gl. Skolevej og fodgængerovergang. 
 
 
 
 Folder til nytilflyttere. Ønske om et logo for lokalrådet. 
 Flot arbejde. Peter og Lene forsætter arbejdet. 
 
 Monkey Worlds ansøgning behandles på mtu. I dag. Vi afventer 
deres beslutning- 
 
 

indlæg vedr. 
Flygtningefamilier 
til Lokalnyt 
senest 21.9.2016 
  
 
 
 
 
 
Desiree indkalder 
til et møde. 
 
 
Lene 
 
 
 
Desiree kontakter 
vej og park vedr. 
løsningsforslag 

 EVT. 
 
Vi forventer, at Alsønderup skole skriver noget til Lokalnyt 
 
Vi har mødtes med Viatrafik og vej og park afd.  
Vi kørte rundt og så på områdets trafikale udfordringer. Derefter 
samlede vi op på de områder, hvor der kan gøres noget i forbindelse 
med trafikplan for hele kommunen.  
 
Næste møde har fokus på den ordinære generalforsamling 
26.10.2016 kl. 19.00 
 
Hvert udvalg kommer et bidrag til en beretning til formandens 
beretning. 
 
 
Vi undersøger om det er muligt at opgradere lokalområdets 
internetadgang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
udvalgsformænd  
 
 
Carlo er ansvarlig 
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 Næste møde 5/10.2016 hos Merete 18.30. 
 

 


