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Referat af Generalforsamling i Alsønderup Sogns Lokalråd, 
onsdag, den 26. oktober 2016 

  
Antal fremmødte 11 

  

  

Referent Lene Riis 

  
 

 
 

1. Valg af dirigent 
Ole Caspersen blev valgt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Se vedhæftet. 
 
Bemærkninger: 
Skolebussen skal efter sigende nedlægges - er det noget, Lokalrådet har været inddraget i? 
Lokalrådet har ikke hørt om det, men vil gerne gå ind i sagen. 
 
Borgerforeningen vil meget gerne samarbejde med Lokalrådet, og særligt om politiske sa-
ger. 
 
Er der noget nyt om fælles regler for Kommunens Lokalråd? Der har været et tæt samarbej-
de mellem Kommunen og lokalrådene, og det har nu resulteret i en hensigtserklæring om 
fremtidigt samarbejde. Det er Lokalrådets vurdering, at det vil kunne gavne det fremtidige 
samarbejde, men der arbejdes ikke på, at få skabt et fælles regelgrundlag for lokalrådene 
som sådan. 
 
Kunne man forestille sig, at der kommer kommunal økonomisk støtte til lokalrådene? Man 
arbejder i den retning, men der er ingen konkrete tiltag i den retning endnu. Først ses på 
fælles projekter, hvortil kommunen kan indgå i finansieringen, men der er ikke afsat speci-
fikke midler til lokalrådene.  
 
Er der tanker om et nærdemokratiudvalg? Nej, men det er en god ide – disse tanker vil blive 
bragt videre. 
 
Økonomiudvalget har netop i dag behandlet og vedtaget et lokalplansforslag om Baunevej 
2-6. 
 



 

2/3 

Udstykningen af parceler på Baunevej, er en udvikling af de forslag til byudvikling, som Lo-
kalrådet sendte til kommunen i sommeren 2015.  
 
Hvordan hænger Erhvervsudvalget sammen med Lokalrådets øvrige arbejde? Det er et til-
bud om at skabe et lokalt netværk – spørgsmålet er, om der er nok opbakning med ca. 15-20 
deltagende pr. arrangement. Måske er kendskabet til klubben ikke blevet bredt nok ud, eller 
også er det for dyrt. Netværkets eksistens vil blive vurderet i starten af det nye år, hvor ud-
valget har eksisteret i et års tid.  
 
Arbejdsgruppen vedrørende Faciliteter i Alsønderup Sogn er nu endeligt etableret, hvor der 
arbejdes med initiativer, der skal støtte lokalsamfundet. Borgerforeningen vil meget gerne 
samarbejde herom. 
 
3. Forelæggelse af regnskab 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

 
4. Handlingsplan og budget 
Tilskud gives af Støtteforeningen som er ASGI og Kulsviergården. 
Regnskabet blev vedtaget uden kommentarer. 
 
Forslag til handlingsplan: 

1. Valgmøde i oktober forud for kommunalvalget 2017. 
2. Fortsætte samarbejdet med Hillerød Kommune jf. beretningen, bl.a. omkring trafik, 

aktiviteter for børn og unge. 
3. Velkomst til nye tilflyttere 
4. Skabe større samarbejde med de lokale foreninger – først at etablere en nytårskur i 

januar. 
5. Fortsætte samarbejdet med skolen, så endnu flere vælger den lokale skole. 
6. Sikre god modtagelse af flygtningene, hvis de flytter ind på Baunevej 4. 
7. Få opgraderet hjemmesiden. 
8. Fortsat følge sagen omkring grusgraven. 
 

Handlingsplanen blev vedtaget.  
 
Forslag til budget blev fremlagt og nikket til. 
 

 
5. Fastsættelse af kontingent 
Alsønderup Vandværk har meldt sig ud af Lokalrådet med virkning fra 2017. Det betyder i 
runde tal et fald i det samlede kontingent på en tredjedel. 
 
Der skal arbejdes indgående med kontingentsammensætningen, som idag ikke er ens for de 
forskellige medlemmer. Dette kræver dog en større gennemgang, og derfor foreslås det, at 
kontingentet i det kommende budgetår er uændret, mens der arbejdes på en ny kontingent-
struktur med henblik på fremlæggelse på næste generalforsamling.  
 
Forslaget blev vedtaget. 
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6. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 

 
 
7. Valg til bestyrelse,  suppleanter og revisor 
For Foreningerne blev følgende valgt: 
 Carlo Medici – for 1 år 
 Merete Klem-Andersen for ASGI – 1 år 
 Mette Larsen for NNO – for 1 år 
 Hans Henrik Mortensen for Kulsviergården – 2 år 
 Hugo Holm Hansen for ASGI – 2 år 
 
Blandt personer uden for foreninger blev følgende valgt: 
 Peter Wilhjelm Nielsen for 1 år 
 Lene Riis for 2 år 
 Annette Rieva for 2 år 
 
Som suppleant blev følgende valgt for 1 år 
 Svend Kobberø Jensen 
 
Som revisor blev følgende valgt 
 Hans Torben Andersen 
 
Som revisorsuppleant blev følgende valgt 
 Lars Danielsen 

 
8. Eventuelt 
Ingen punkter. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


