Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
onsdag, den 5. oktober 2016

Deltagere

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

Fraværende

Carlo Medici

Sted

Merete Klem-Andersen

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af referat af møde den 7. september 2016
Godkendt.

2. Siden sidst
Nye vedtægter blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling,
den 13. september 2016. De er tilrettet i henhold til det, der kom frem på
mødet, og er nu klar til underskrift af bestyrelsen. Når de er underskrevet,
skal de sendes til Julie Fisher-Nielsen fra Hillerød Kommune
jufi@hillerod.dk, og til foreningerne, ligesom de lægges på hjemmesiden.
3. Generalforsamling, den 26. oktober 2016
Afholdes nu efter de nye vedtægter, jf. pkt. 3.
Steen og Desiree har meldt afbud – øvrige bestyrelse kommer.
Øvrigt: Forplejning – Peter bestiller øl og vand + en talerstol.

Peter

Kommentarer til dagsordenen:
Ad. 1. Referent: Lene foreslås.
Ad. 2 Beretning: Hvert bestyrelsesmedlem skriver input til beretningen for
eget område og sender til Hans Henrik, som samler det hele, fremsendes

Alle
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til Hans Henrik senest den 16. oktober.
Ad. 4 Handlingsplan og budget: Carlo har styr på budgettet.

Carlo

Emner til handlingsplanen for det kommende år
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nytårskurs
Sikre Erhvervsgruppens fortsatte eksistens
Valgmøde
Implementere lokalråd-kommune samarbejdet
Høringssvar vedr. grusgrav
Tage imod flygtninge
Fortsætte arbejdet vedr. sikring af skolens fremtid
Fortsætte arbejdet i de respektive arbejdsgrupper
! Hugo skriver kort om hvert emne.

Hugo

Vær obs. på, at budgetåret er forskudt, og går fra den 1/7 2016 til 30/6
2017, mens handlingsplanen følger kalenderåret 2017. Handlingsplanen
dækker således ud over budgettet.
Ad. 5. Kontingent: Alsønderup Vandværk har meldt sig ud af lokalrådet
med virkning fra 1. januar 2017. Dermed forsvinder ca. 1/3 af indtægtsgrundlaget, og derfor må kontingentet justeres. Hugo og Lene laver et
forslag til ny nøgle for kontingentbetaling.

Hugo og Lene

Ad. 6. Valg til bestyrelsen: Foreningerne kan få valgt op til 5 medlemmer,
opstiller mere end 5 har foreningerne mulighed for at få valgt 2 suppleanter til foreningernes 5 medlemmer.
Peter og Hugo skriver til foreningerne omkring kandidaterne. For den nuværende bestyrelse ser opstillingen ud som følger:

Peter og Hugo

Hans Henrik for Kulsviergården
Hugo og Merete for ASGI
Carlo for Nejede Vandværk
Som borger opstiller fra den nuværende bestyrelse
Peter (2 år)
Lene (2 år)
Desiree for NNO (genopstiller ikke – NNO opfordres til at finde en ny kandidat)

Ved dette valg, skal der vælges nogle for 1 år og nogle for 2 år:
2 år: Hans Henrik, Hugo, Peter og Lene
1 år: (Desiree), Merete, Carlo
Hugo og Peter afklarer, hvem der skal indstilles som revisor og revisorsuppleant

Hugo og Peter
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4. Den Grønne Sløjfe
a. Kultur og arrangementer
Intet at referere.
b. Natur, stier – veje mm.
Der blev afholdt trafikmøde med kommunen den 29. september. 9 lokalrådsmedlemmer fra kommunens lokalråd mødtes med Viatrafik og
Carina fra Vej og Park. Det var et konstruktivt møde, hvor der var stor
lydhørhed og generel konsensus.
Det viste sig, at et gennemgående ønske hos lokalrådene var at få
nedsat hastighederne i landsbyerne.
Det blev besluttet, at kommunen sammen med Viatrafik vurderer de
fremsatte punkter, hvordan der overordnet set opnås mest trafiksikkerhed for pengene.
Der kommer et referat fra mødet.
c. Idræt – Kulsviergården – Oase
Arbejdsgruppen har udarbejdet et nyt arbejdsgrundlag med
nen ”…at medvirke til at opbygge et aktivt og socialt nærmiljø i Alsønderup Sogn”. Samtidig har gruppen givet sig selv et nyt navn ”Faciliteter for Alsønderup Sogn”, og har følgende formål: ”at arbejde for at Alsønderup, Tulstrup og Nejede har nogle attraktive og spændende faciliteter for alle aldersgrupper i området.”
Efterfølgende er der identificeret og prioriteret en række projekter.
Øverts på listen står pt. et amfiteater ved skolen og legeplads ved Kulsviergården.
Der er ligeledes identificeret en række fonde, som kan ansøges om
økonomiske midler til realisering af projekterne.
ASGI
ASGIs hovedbestyrelse skal til at drøfte fremtiden. Hvad kan der gøres
for at rekruttere flere medlemmer.
Spar Nord giver tilskud til idrætsforeningen på 10.000 kr. men ønsker
uddybet, hvad de får for pengene, der skal afholdes et møde, hvor det
skal uddybes, hvad det er, Spar Nord reelt ønsker.
d. Hjemmeside
Intet at referere.
e. Erhverv
Intet at referere.
f. Skole og daginstitutioner
Skolearbejdsgruppen er kommet godt i gang. Lokalrådets repræsentanter er Lene Riis, Lise Lausten Frederiksen og Britt Tinghuus Prestegaard. Arbejdsgruppen har lavet en folder fra forældre til nye forældre i skolen. Den skal bl.a. udleveres på informationsmødet i uge 41
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for forældre til børn, der skal starte i 0. klasse til næste sommer. Folderen udsendes også som indstik i næste Lokalnyt.
5. Åben for tilføjelser – nyt fra Formanden
Økonomi
Der mangler afregning for mødet den 1. juli.
Afregning for møderne i juni, august, september og oktober ! kommer
snarest.
Grundene på Baunevej er nu udbudt.
Notatet som opfølgning på Lokalrådscampen i juni er røget til behandling i
alle udvalg, der forventes endelig vedtagelse i oktober.
Kulsviergården har fremsendt ønske om at få lidt tekst til deres hjemmeside. Lene skriver lidt tekst og sender link til hjemmesiden.
Invitation til integrationsforum, 29. november. Merete og Carlo deltager.

Lene
Merete og Carlo

Natur handleplaner (Natura2000) – høring. Peter kigger på den.

Peter

Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden har oprettet en kampagne,
der opfordre landsbyer til at søge støtte til at danne landsbyklynger. Se
mere på dette link www.bygtek.dk/artikel/byggeri/landsbyer-fr-ny-energi
Hugo ser på sagen

Hugo

Julie Fisher-Nielsen har fremsendt information om en pulje til om støtte til
et sundere lokalsamfund
( http://uibm.dk/puljer/aktuelle-puljer/stotte-til-et-sunderelokalsamfund ) Der er ansøgningsfrist 7. november 2016. Vi gør ikke
noget i denne sag.
Grusgravsagen – det er oplyst, at grusgraven givetvis får sin tilladelse,
Steen har spurgt, hvornår det kommer i nabohøring, men har endnu ikke
fået svar. Steen følger løbende sagen.

6. Eventuelt
Næste møde er konstituerende møde for den nye bestyrelse - foreløbig
fastsat til 3. november.
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