Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
tirsdag, den 6. december 2016
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Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af og opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 1.
november 2016.
Referatet er godkendt.
Vandværket har meldt tilbage, at de ikke ønsker at mødes vedr. medlemsskab – det er taget til efterretning.
Skolebussagen, som omtalt på generalforsamlingen, er gået i sig selv –
der er en løsning for det kommende år.

2. Økonomi
I det nye år genoptages arbejdet med kontingentsammensætningen.

Carlo og Hugo

3. Arbejdsgrupper
a) Politik
Så vidt det erfares, er en lokalplan undervejs med en Netto i Tulstrup
ved tilkørslen til Isterødvejen.
Når lokalplanen for Baunevej er klar, kan man invitere til et åbent bestyrelsesmøde.
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b) Erhverv
Hugo er blevet valgt som formand for arbejdsgruppen. Der sendes et
spørgeskema ud om Erhvervsgruppens fortsatte eksistens (mødefrekvens, placering, etc.). Spørgeskemaet sendes ud til alle på gruppens
mailingsliste.
Referat fra seneste møde følger.
c) Veje – Stier – Natur
Arbejdsgruppen afventer foreløbigt kommunens arbejde om trafikprioriteringerne med Viatrafik. Vær opmærksom på, at udspillet fra forvaltningen stemmer overens med det, vi ønsker – inden den politiske behandling. Alle holder øje med Teknisk Udvalgs dagsordenener den
kommende tid.

Alle

Arbejdsgruppen har prioriteret følgende tiltag:
1. 40 kmt i de fire landsbyer (Tulstrup, Alsønderup, Bendstrup og Nejede)
2. 60 kmt til Nejede (Ravnsbjergvej og Nejedevej).
Man kan se opgørelse over trafiktællinger på kommunens hjemmeside
ved at gå ind under webkort veje og trafik.
Det næste, arbejdsgruppen vil se på, er stierne. Der kan evt. søges inspiration i de stier, der er anlagt omkring Ramløse.
Referat fra arbejdsgruppens arbejde fremsendes særskilt.
d) Skole – daginstitutioner
Folderen om skolen er husstandsomdelt – har fået god ros, men vi
skal huske til næste oplæg at få nævnt Lokalrådets deltagelse i arbejdet.
Næste møde i arbejdsgruppen afholdes i det nye år – her opstartes
analysearbejdet.
Vi kan opfordre skolen til at komme med indlæg i Lokalnyt.
e) Faciliteter i Alsønderup Sogn
Husk koordinering mellem arbejdsgrupperne i forhold til fondsansøgninger.
Kulsviergården arbejder på at blive knudepunkt i Kongernes Nordsjælland – der er parkeringspladser, og der kan relativt nemt skabes toiletadgang. Klubbens cirkusvogn kan flyttes over og fungere som informationssted.
Kulsviergården arbejder endvidere med at få etableret en legeplads.
Der mangler referat fra sidste møde i arbejdsgruppen.

f) Kultur
Intet at referere.

Merete
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g) Hjemmeside
Arbejdsgruppen har drøftet hjemmesidens funktion. De informationer,
der ligger der nu er gode, men måske kan siden shines lidt op med et
par billeder og et logo. Logokonkurrencen igangsættes i starten af det
nye år.
Webmasteren inviteres til næste møde, så vi alle får mulighed for at
hilse på ham.

Peter

h) Lokalnyt
Hugo har en ide til en spalte i Lokalnyt under overskriften ”Giv os et
praj”. Her kan folk melde ind med stort som småt, de måtte ønske fikset – ex. en tilgroet sø, fliser, der bør rettes op, et sted, der kan være
et legeområde eller noget helt fjerde. Det kan tjene to formål, dels at
Lokalrådet bliver synligt, dels at folk får en direkte mulighed for at involvere sig i lokalsamfundet og får et sted at melde de mange gode
ideer ind.
Vi skal gerne sikre, at der i hvert blad er mindst et indlæg fra Lokalrådet. Det aftales det fra gang til gang, hvem der skriver. Til næste blad
skriver arbejdsgruppen om Natur, Veje og Stier et indlæg om det fine
arbejde, der er – og fortsat pågår.
Der er generalforsamling den 4. januar 2017 i Lokalnyt – foreløbigt har
ingen meldt sin deltagelse.
4. Velkommen til nytilflyttere
Arbejdet er gået lidt i stå pga. travlhed til anden side, men det genoptages
i det nye år – målet er, at projektet kører ved udgangen af 1. kvartal.
Lene sender køreplanen for projektet til bestyrelsen.

Lene

5. Forårskur
Lokalrådet har ikke penge til at afholde mødet uden egenbetaling, og det
er tvivlsomt, at tilslutningen vil være ret stor, hvis der er egenbetaling.
Ideen droppes, men ideen om netværket overdrages til Erhvervsklubben
–evt. til erhvervsmessen senere på året.
6. Nyt fra formanden
Der var inviteret til netværksmøde den 5. oktober. Mange havde svært
ved at deltage, da det lå fra kl. 14-16.
Vælgermøde forsøges afholdt den 7.,8. eller 9. november 2017.
Hans Henrik tjekker, at handlingsplanen, der blev vedtaget på generalforsamlingen, implementeres.
Der planlægges et møde med byrødderne som opfølgning på lokalrådscampen – hele lokalrådet er velkomment, så sæt et foreløbigt kryds i
kalenderen den 2. marts 2017.
7. Eventuelt
Det er foreslået, at der siges et pænt farvel til Desiree og Steen. Hans

Hans Henrik

Alle

Hans Henrik
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Henrik sender en dato inden jul.
Carlo har deltaget i et møde om integration af flygtninge i lokalsamfundene. Der var ikke meget, der relaterede sig til vores område. Det var fint, at
vi var med til mødet, og vi følger fortsat arbejdet.
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