Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
tirsdag, den 7. februar 2017

Deltagere

Hans Henrik Mortensen (formand)
Hugo Holm Hansen
Carlo Medici
Peter Wilhjelm Nielsen
Merete Klem-Andersen
Annette Rieva
Mette Larsen
Svend Kobberø Jensen
Lene Riis

Fraværende
Sted

Carlo

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af og opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 6.
december 2016
• Referatet blev godkendt.
•

Arbejdsgrupperne mindes om at sende referater fra møder til hele
bestyrelsen.

2. Siden sidst
• Møde vedr. Hillerød Slotssø Byfest. den 30. januar v. Hugo
Hugo skulle have deltaget i mødet, men måtte melde afbud. Hans ide
om at ”sætte ild til slottet” var populær, men har efterfølgende vist sig
at være meget dyr (tæt på 1 mio. kr.) , og ideen er derfor skrinlagt.
Bestyrelsen deltager ikke i arrangementet for lokalrådet, men flere
medlemmer har opgaver i andet regi.
•

Dialogaften med foreningerne den 31. januar 2017 v. Hans Henrik
Det var et godt møde med flot fremmøde. Der var mange gode ideer
til arrangementer mv., men der mangler hænder til at udføre dem.
Hvordan får vi fat i dem? Der blev henvist til frivilligt arbejde i Skævinge, som har stor succes, måske bl.a. ved at bruge systemet ”Nem

1/4

vagt”.
Vi står overfor et generationsskifte i mange af foreningerne, og
spørgsmålet er, hvordan vi sikrer dette skifte. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at man skal tænke ud af boksen og være villig til at
slippe ”plejer”.
Det blev vedtaget, at Lokalrådet indkalder til et nyt møde som opfølgning på det første møde. Vi kan med fordel tænke over mødeformen
– måske skal der være mindre grupper, der drøfter temaer. Næste
møde afholdes den 5. april 2017 kl. 19.00. Annette, Mette og Hans
Henrik planlægger og indkalder til mødet. Husk deadline i Lokalnyt
den 22. februar.

Annette, Mette og
Hans Henrik

3. Nyt fra formanden
• Vælgermøde var aftalt til at holdes den 8. november, men efter ønske
fra Kulsviergården er det flyttet til den 7. november.
•

Lene indtræder som ekstra medlem i politik-arbejdsgruppen.

•

Mødet med kommuner og lokalråd som opfølgning på lokalrådscampen i juni sidste år er flyttet fra 2. marts til 21. marts 2017. Alle bedes
sætte kryds i kalenderen.

•

•

Der er kommet en henvendelse om manglende vejbelysning mellem
Tulstrup og Alsønderup. Henvendelsen sendes til arbejdsgruppen for
Veje – Stier – Natur.
Der er national affaldsdag den 2. april. Helene, der plejer at arrangere
det, har meldt fra. Der er ikke kræfter i år til at løfte opgaven. Peter
melder dette videre i systemet.

•

Ole Blaakilde har henvendt sig – Hans Henrik videresender til bestyrelsen.

•

Der har været afholdt møde omkring Kongernes Nordsjælland. Kulsviergården har meldt ind som muligt aktivitetscentrum.

•

Hillerød Ældreråd har valg. Ingen fra bestyrelsen melder sig under
fanerne.

•

Lokalrådet er orienteret om en skrivelse til kommunen omkring køerne på Baunetbakken. Vi afventer et eventuelt svar fra kommunen.

•

Der er kommet melding fra kommunen om at man påtænker en ny lokalplan for Baunevej 2, 4 og 6 jf. mail af 23. januar. Det lader ikke til,
at der kommer flygtninge i nr. 4. som tidligere foreslået. Merete har
været til 2 møder vedr. flygtningen i Hillerød kommune, og det er
dags dato meddelt, at projektet i Alsønderup er sat i bero. Hans Henrik melder tilbage i brede penselstrøg, at vi ønsker en åben og fleksibel lokalplan. Vi forholder os til lokalplanen, når den kommer i høring.

•

Hans Henrik er medinvestor i grundene på Baunevej 16. Hvis der
kommer udkast til lokalplan for området, vil han derfor være inhabil,
når sagen skal drøftes.

Alle

Hans Henrik

Peter
Hans Henrik

Hans Henrik
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•

Der er kommet en henvendelse fra Nanna Jensen vedr. kontaktinformationer, der er forældede (mail af 23. januar 2017). Carlo ser på sagen.

Carlo

4. Økonomi v. Carlo
Intet at referere.

5. Arbejdsgrupper
a) Politik v. Hugo
Nettosagen blev vendt på dialogmødet, hvor man tilsluttede sig en fælles udtalelse til kommunen vedr. sagen. Der er på den baggrund indsat en artikel i Hillerød Posten.
Hugo har læst den seneste Udmøntningsplan fra Kommunen og har
fremhævet følgende punkter:
- Intelligent by – kan evt. kobles med Hugos kæphest om informations
teknologi i skove og andre steder (QR-koder mv.)
- Skoler i lokalsamfundene
- Partnerskab som led i åben skole – ex. med musikskoler.
b) Erhverv v. Hugo
Der kommer snart en årsplan. Der afholdes 4 møde i 2017.
1) xx marts omhandler netværk indenfor vinhandel med smagsprøver
og mulighed for køb (præcis dato følger).
2) 30. maj på Frederiksborgcentret med fortælling om de kommende
planer.
3) 20. september om kommune- og lokalplaner.
4) 28. november på rådhuset – her er det aftalt, at man mødes med
den nyvalgte borgmester.
c) Veje – Stier – Natur v. Carlo
Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste bestyrelsesmøde.
NNOs møde med Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar v. Carlo.
Der var enighed i udvalget om, hvad der må sælges fra materielgården: kun det, der er i grusgraven – ikke materialer, der køres til området mhp. salg.
Der er pt. ingen penge til at udbedre vejforholdene omkring grusgraven.
Det foreslås på mødet den 9. februar med kommunen og lokalrådene,
at der nedsættes en gruppe om veje og stier på tværs af lokalrådene.
Arbejdsgruppen vil sikre repræsentation i et sådant tværgående arbejde.
d) Skole – daginstitutioner v. Lene
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Næste møde afholdes 21. februar – her igangsættes analysearbejdet.
e) Faciliteter i Alsønderup Sogn v. Merete
Der har ikke været afholdt møde siden midt i november.
Der arbejdes på muligheder for at gøre området omkring skolen mere
grønt, da det ser meget gråt og trist ud idag.
Der arbejdes på at etablere et amfiteater ud for skolens kælder.

f) Kultur v. Peter
Intet at referere.
g) Hjemmeside
• webmasteren inviteres til næste møde, som da indledes med hjemmesiden.
•

Peter

Lokalnyt
Der har været afholdt generalforsamling, hvor Peter, Hans Henrik og
Hugo var repræsenteret. Bestyrelsen blev genvalgt, men senere har
korrekturlæseren Bjørk meldt sig ud. Det blev besluttet, at man skal
arbejde for at få Lokalnyt i farver. Der indhentes priser på forskellige
layouts. Præsten har stillet forslag om at skære ned til 4 numre om
året (mod idag 6). Bestyrelsen bakker op om fortsat at have 6 numre.
Der afholdes bestyrelsesmøde den 22. februar, hvor der træffes beslutning om layout og antal numre.
Input til næste nummer: Hugo har et indlæg om ”gi os et praj” + Nettosagen.

Hugo

6. Velkommen til nytilflyttere
Intet at referere.
7. Eventuelt
• Vi fastholder den nye mødefrekvens med møde hver anden måned.
Det er dog vigtigt, at information sendes løbende til bestyrelsen, så alt
ikke hober sig op til møderne.

NB! Bestyrelsen skal have tilsendt diverse referater fra gruppemøder mv.
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