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Dagsorden (som angivet i Lokalnyt nr. 1, januar 2017
1. Indledning
Intet at referere.
2. Projekter, som kan medtages af lokalrådet til mødet med alle lokalråd i Hillerød kommune den
9. februar 2017 og evt. 2. marts 2017.
• Forslag om QR-kode i Nejede Vester skov (og også i andre skove) med information om havørn,
vegetation mv. Kan Skov- og Naturstyrelsen gøres interesserede? Der er allerede QR kode på
Fuglekiggertårnet – vist opsat af Dansk Ornitologisk Forening. Men ideen kan være god andre
steder.
•

Kulsviergårdens visioner om at positionere sig som en del af Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

•

Trafikplaner, hvor alle lokalråd arbejder sammen om sikker trafik og fartbegrænsning i lokalområderne.
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•

Opfordring til at stoppe kommunens nedskæringerne i tilskuddet til Idrætsforeninger og forsamlingshuse. Fokus skal være overordnet og ikke specifikt møntet på Kulsviergården og dennes
økonomi.

•

Det er et problem, at ASGI ikke alene kan udnytte haltiden i Alsønderup – denne information kan
med fordel videregives til de omkringliggende idrætsforeninger med en opfordring til øget samarbejde. HSI har en prioriteringsliste for den overordnede brug af kommunens haller. ASGI og
Kulsviergården anmodes om at sende et input, så problemstillingen kan fremlægges klart og korrekt.

•

En generel drøftelse af, hvilke faciliteter og ressourcer, de respektive lokalsamfund har, som kan
benyttes på tværs – ex. klatrevæggen i Gadevang og rulleskøjtetilbuddet i Alsønderup. Der er
sikkert mange andre tiltag, som med fordel kan udbredes og udvikles i samarbejde lokalsamfundene på tværs.

•

Det er problematisk, at der ikke er et lokale i vores lokalsamfund, der er til at leje for en rimelig
pris. Kulsviergårdens priser er langt over gængse forsamlingshuspriser, og det betyder, at mange mindre kulturelle arrangementer ikke realiseres. Problemet er, at Kulsviergården er en selvejende institution modsat forsamlingshusene, og der er derfor en række udgifter, som man selv
skal dække. Dog forsøger man i videst muligt omfang at række ud også efter de mindre arrangementer.

•

ASGI opfordrer alle til at komme med ideer, man er åbne for at gennemføre dem, der er haltid og
ressourcer til at gennemføre dem i praksis, men det store problem er at skaffe folk til at gennemføre ideerne.

•

Oversigt over opgaver – små som store, og så kan man hver især melde sig ind og hjælpe på
det niveau, der passer den enkelte.

•

Der er et tiltag på vej i lokalrådet om at ønske nye borgere velkommen med en velkomstpakke,
der giver information om de muligheder, der er i samfundet. Problemet er finde ud af, hvem de
nye er. En mulighed er at alliere sig med vandværkerne. De må ikke videregive oplysningerne til
lokalrådet, men de kan evt. selv uddele velkomstmaterialet. Ole Caspersen har tilbudt at undersøge, om vandværket kan uddele materialet.

•

Alternativt kan man bruge lokalnyt – måske en gang om året – hvor temaet er information (for alle) om alle de tiltag, der er i området. Eller der kan være en fast side i hvert nummer.

•

Stenholm Grundejerforening har lavet et velkomstmateriale til nye borgere i grundejerforeningen.

•

Måske denne information med de mange tilbud også kunne tilgå de nuværende borgere.

•

Det afgørende er, at få dialogen i gang omkring behovet for de manges indsatser store som
små.

•

Forslag om, at alle beskriver store og små opgaver, der kan løses, og at der så holdes en foreningernes dag. Der kunne etableres en foreningernes bod på Alsønderup Fester.
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3. Gruppe til at koordinere ansøgninger til fonde mm.
• Mange projekter kan have god gavn af at søge fonde, men det er indtrykket, at der mangler
overblik over, hvor – og viden om hvordan – man søger. Ligeledes kan der evt. være en fordel i
at få koordineret ansøgningerne, ligesom nogle ansøgninger måske kan styrkes af at få tilføjet
dimensionen en ekstra dimension af et givent projekts betydning for lokalsamfundet.
•

Derfor foreslår Lokalrådet, at der nedsættes en gruppe, der kan bruges til at skabe overblik over,
hvilke fonde, der er at søge og til hvilke formål, måske ikke så meget til at får skrevet selve ansøgningen.

•

Der er ikke stemning for at nedsætte en særskilt arbejdsgruppe
sætter eget virke med ansøgninger.

à De enkelte foreninger fort-

4. Lokalrådets fremtidige økonomi
• Alsønderup Vandværk har meldt sig ud af lokalrådet, hvilket økonomisk betyder en nedgang på
ca. en tredjedel af indtægtsgrundlaget. ASGI, som også bidrager betydeligt til indtægterne, har
nedskrevet medlemstallet betydeligt.
•

Der arbejdes med kontingentstrukturen frem mod næste generalforsamling.

•

Forslag om, at kommunen kan evt. opfordres til at støtte lokalrådene generelt – opfordringen
skal ikke gælde vores lokalråd alene. Der er ikke ensrettede retningslinjer for de respektive lokalråd. Formål og vedtægter er meget forskellige, og det kan derfor være svært at understøtte lokalrådene økonomisk over en bred kam, men man kan søge midler til enkeltprojekter. Der kunne
evt. stilles forslag om en lokalrådspulje, som de respektive lokalråd kan søge midler i. Lokalrådet
har stillet dette forslag i budgetrunderne, men har hidtil ikke haft held med det, men man vil fortsætte med.

6. Netto i Tulstrup
• Netto i Tulstrup? Dansk Supermarked har ansøgt kommunen om at etablere en Netto og en
benzintank med tilhørende fastfoodforretning placeret syd for Tulstrup ved Isterødvejen. Forvaltningen indstillede beslutningen til forkastelse med begrundelse i uforeneligheder med planloven
og med vejdirektoratets retningslinjer. Økonomiudvalget var delt, men besluttede at rette henvendelse til Erhvervsministeriet med henblik på afklaring om mulighederne inden for planloven.
•

Netto ser ikke mulighed for andre placeringer (ex. mellem Tulstrup og Alsønderup), da der her
ikke vil være muligt at få et tilstrækkeligt kundegrundlag.

•

Lokalrådet ser positivt på ansøgningen, da det skønnes, at en dagligvarebutik vil understøtte udviklingen i lokalsamfundet.

•

Der vil inden længe blive indkaldt til et møde i kommunen. Her vil Hugo repræsentere lokalrådet,
da Hans Henrik er inhabil, idet han indgår som rådgiver for sælger af grunden.

•

Lokalrådet opfordrer til, at der fremsendes en tilkendegivelse fra dette møde, som understøtter
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et videre arbejde for at placere en Netto. Henvendelsen skal ikke kommentere på betydningen
for købmanden i Alsønderup, ligesom den heller ikke skal forholde sig til Planlovens bestemmelser.
•

Stenholm Grundejerforening markerer, at denne grundejerforening vil blive ramt af øget støjgener, så der er et stort ønske om støjværn, dette skal tilføjes henvendelsen til kommunen.

•

Det skal sikres, at der sker en sikker trafikafvikling og der opfordres derfor til at indgå i dialog
med kommunen og Vejdirektoratet om en løsning.

7. Eventuelt
• Baunevej 16 har været udbudt, og der er 6-7, der har budt på området.
•

Lokalhistorisk forening har mange aktiviteter og fungerer uafhængigt. Dog vil man gerne have
frivillige fra Alsønderup og omegn.

•

Til juni afholdes Hillerød Slotssø Byfest for anden gang. Hugo har indsendt forslag om at ”sætte
slottet i brand” – ikke bogstaveligt talt men med et lysshow. Forslaget et blevet taget vel imod, og
Hugo har undersøgt mulighederne yderligere, men det har vist sigt meget dyrt, og derfor er projektet foreløbigt sat på stand by.

•

Borgerforeningen arrangerer en indkøbstur til Tyskland den 1. april – alle er velkomne.

•

Kongernes Nordsjælland etableres i 2018, men forarbejdet er i fuld gang. Der er en korridor mellem Gribskov og Arresø, og her ligger Kulsviergården lige midt i, og den kunne derfor få en rolle,
da her er en række faciliteter, der kan anvendes i Nationalparken. Kulsviergården har haft møde
med kommunens repræsentant i projektet og har budt ind med de ideer, der er.

•

Der skal afholdes et lignende møde inden påske, hvor der følges op på de gode takter, der har
været på dette møde. Lokalrådet inviterer. Datoen er efterfølgende sat til den 5. april 2017.
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