Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
onsdag, den 6. april 2016

Deltagere

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

Fraværende

Merete Klem-Andersen

Sted

Lene Riis

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af referat af møde den 2. marts 2016
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
2. Tilføjelser til udsendt dagsorden
a) Ny Borgerforening
Lokalrådet, v. Hans Henrik, inviterer repræsentanter fra borgerforeningen til næste bestyrelsesmøde.
b) Naboorientering vedr. Nejedevej 20
Det materiale, kommunen har udsendt, stemmer ikke umiddelbart
overens med det, der fremgår af ansøgers hjemmeside / facebookside.
Desiree og Lene laver høringsskrivelse til kommunen med opridsning
af de spørgsmål, der rejser sig. Konklusionen er, at der foreløbigt må
tages afstand fra projektet med henvisning til de mange uafklarede
spørgsmål, og der anmodes om et møde med forvaltningen.
Høringsfrist til kommunen er den 18. april – udkast til Hans Henrik
senest den 15. april.
c) Affaldsindsamling
Der er national affaldsindsamlingsdag den 17. april 2016. Peter kontakter Helene Haas-Madsen for at koordinere et arrangement.

Hans Henrik

Desiree og Lene

Peter
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3. Meddelelser fra formanden
Der er kommet nye busruter, og fremsendt plancher med de nye ruter.
Der afholdes en lokalrådscamp den 11. juni 2016, kl. 9-15. Målet er
fremadrettet at kvalificere samarbejdet mellem lokalrådene og kommunen. Alle er i lokalrådet er velkomne (inkl. suppleanter og andre tilknyttede), så sæt kryds i kalenderen.
Input til foredragsholdere er meget velkomne. Mulighed for et indslag fra
en kommune, hvor man har forsøgt at lægge penge ud til lokalrådene –
ex. fra Gribskov blev vendt. De enkelte lokalråd i Hillerød kommune er
vidt forskellige, og det vil derfor være svært at finde én enkelt model, der
kan håndtere alle lokalråd. Det er vurderingen, at der er god tilfredshed
med Alsønderup Sogns Lokalråd, der agerer konstruktivt.
Der er fremsendt et skema til forberedelse af campen omhandlende lokalrådets rolle, sammensætning mv. Hugo udfylder det inden 1. maj
2016.

Hugo

4. Den Grønne Sløjfe
Evaluering af arbejdet med hele visionen sættes på som programpunkt
på næste bestyrelsesmøde.
a. Kultur og arrangementer
Næste møde i arbejdsgruppen er den 18. april 2016.
Steen luftede en idé om at arrangere foredrag om vand: fra jord til hane.
Ideen videregives til arbejdsgruppen.
b. Natur, stier – veje mm.
Trampestien er indviet – det fik god omtale.
Der er indført hastighedsnedsættelse til 60 km/t i Nejede. Det er uvist,
hvorfor dette område er valgt. Hans Henrik henvender sig til Teknisk
Forvaltning for at høre baggrunden for dette tiltag, og afklare hvorfor
dette er sket uden høring / inddragelse af Lokalrådet.
Det vil være en god ide at lave en overordnet prioritering af kommende
projekter. Ønske om at lave et kort over hvilke stier, der er etableret, og
stier under projektering. Der er lavet en del kortmateriale, som må kunne understøtte prioriteringsarbejdet. Desiree indkalder til et møde om
dette.
På sidste møde blev stierne i Nejede Vesterskov drøftet, da de er i dårlig forfatning. Jf. referat af sidste møde pkt. 4B, sender Carlo Jens Bjerregaards mailadresse til Desiree.
c. Idræt – Kulsviergården – Oase
Intet at referere.

Hans Henrik

Desiree

Carlo
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d. Hjemmeside
Peters svigersøn, Michael, er i fuld sving, og hjemmesiden er ved at være ajourført. Alle bedes tjekke arkiver, så det hul, der har været siden
hjemmesiden blev ajourført sidst, kan udfyldes. Materiale sendes til Peter.

Alle

Det undersøges, om andre foreninger i lokalområdet – ex. vandværker,
kan benytte lokalrådets hjemmeside til information om ex. regnskaber,
referater af generalforsamlinger etc. I så fald skal der laves nogle retningslinjer for brugen af hjemmesiden.
e. Erhverv
På første møde deltog ca. 10-12 virksomheder – målet er at få ca. 25
deltagende virksomheder.
Hans Henrik fremsender seneste referat af planlægningsmødet vedr.
Erhvervsklubben til bestyrelsen.
De næste møder i Erhvervsklubben i 2016 er hhv. den 17. maj, og den
30. august. Der arbejdes endvidere med en julefrokost den 15. november. Der vil være spisning og oplæg på møderne.

Hans Henrik

f. Skole og daginstitutioner
Der er fremsendt brev til skolen med anmodning om et møde, hvor det
drøftes, hvordan lokalrådet kan bidrage til løsning af de udfordringer,
skolen står overfor. Der afventes skolebestyrelsens næste møde for stillingtagen (afholdes 13. april 2016).
5. Vedtægter
Et udkast til reviderede vedtægter er stort set klart. Dette fremsendes til
bestyrelsen, inden det fremsendes til de øvrige foreninger.
Der skal i arbejder med vedtægterne tages hensyn til den nye borgerforening, der er under etablering, jf. pkt. 2a.
6. Lokalnyt
Intet at referere.
7. Økonomi
Skal der refunderes penge, skal der fremsendes kontonummer til Hans
Henrik. Der overføres først penge til de respektive, når alle kontonumre
foreligger (jf. også sidste mødes referat, pkt. 7).
8. Politik
Der er ikke fastsat dato for et borgermøde vedr. flygtninge i det gamle
klubhus. Der er ikke truffet endelig beslutning om hvem der flytter ind i
huset. Der foreligger et administrativt oplag og indkvartering af 10 enlige
mænd, men der er ikke truffet politisk beslutning herom endnu. Det vides ikke, hvornår der træffes endelig beslutning, men det ligger fast, at
det ikke sker førend, der har været afholdt et borgermøde om sagen.
Der er rejst bekymring om problematikken på facebook. Lene skriver

Alle

Lene

3/4

indlæg om, at der afholdes et borgermøde og at Lokalrådet følger sagen
tæt.
Lokalrådet har ikke forholdt sig til Kommuneplanen – høringsfrist er den
26. april 2016. Hugo og Hans Henrik ser på sagen.

Hugo og Hans Henrik

9. Åben for tilføjelser
Intet at referere.
10. Eventuelt
Næste møde afholdes tirsdag, den 3. maj, hos Hugo. Desiree fremsender dagsorden.

Desiree
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