Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
Tirsdag, den 4. april 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

Gæst
Fraværende

Webmaster Michael til punkt 6g

Sted

Merete, Fruebjergvej 5

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af og opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 7.
februar 2017.
Referatet blev godkendt.
Jf. pkt. 3: Carlo har rettet navnet på formanden for lokalrådet i CVRregistret. Det må antages, at de forskellige søgeinstanser ajourfører deres
oplysninger ud fra dette register. Carlo orienterer Nanna.

Carlo

2. Siden sidst
• Dialogmøde, 22-3
Vores lokalråd var stærkt repræsenteret. Der var ikke tid til så meget diskussion som ønsket.
Vægtningen mellem Hillerød by og de mindre lokalråd var skæv. Hans
Henrik havde foreslået to fora, med Hillerød for sig og de mindre lokalområder for sig. Dette var der dog ikke stemning for i styregruppen.
Der var stort fremmøde, men det var svært at skelne mellem de forskellige grupper: administration, politikere og lokalrådsmedlemmer – der kunne
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med fordel være en præsentation indledningsvist.
Det var svært at se det egentlige formål med mødet – det bar lidt præg af
at ”skulle overstås”. Der var mere tale om et informationsmøde og ikke et
dialogmøde, hvor der efterfølgende arbejdes videre med det, der drøftes.
Måske det vil være en fordel at vælge færre emner ud, og så sikre, at der
arbejdes videre med disse emner.
Til næste møde skal vi sikre os, at vi tilmeldes grupperne på forhånd.
Det blev drøftet, om enkeltborgeres stemme vægter mere end et helt lokalråds. Der blev dog ikke draget nogen konklusion.
Ældregruppen drøftede, om der i de respektive lokalrådsområder er ensomme ældre, som mangler kontakt.

•

Henvendelse vedr. Lykkesholm, mail af 8. marts

Vi henviser til den lokale grundejerforening, og vi bakker gerne en eventuel henvendelse fra grundejerforeningen til kommunen.

•

Henvendelse vedr. vandværkets generalforsamling.

Der var mange fra lokalrådet, der deltog i vandværkets generalforsamling,
men lokalrådet havde ikke noget med valget at gøre. Peter svarer Ole.

•

Hans Henrik

Peter

Henvendelse vedr. indmeldelse i lokalrådet

Der henvises til lokalrådets vedtægter, hvori medlemskab er defineret.

Annette

3. Nyt fra formanden
Henvendelse vedr. cykelsti på Pibe Møllevej er overdraget til arbejdsgruppen for veje og som skal vurdere, hvordan ønsket kan indgå på ønskelisten for trafikale tiltag i området – evt. som en 2-i-1 vej.
Vandværket har rettet henvendelse om at blive tilknyttet lokalrådet uden
at betale kontingent. Punktet behandles på et kommende møde.

4. Kommende arrangementer
• Dialogaften 5. april
6 deltager fra lokalrådets bestyrelse. Herudover er der pt. tilmeldt ca. 10
stykker, og forventeligt dukker flere op. Merete er referent.
5. Økonomi v. Carlo
Hugo og Carlo laver oplæg til ny kontingentstruktur til næste møde.

Merete

Hugo og Carlo

6. Arbejdsgrupper
a) Politik v. Hugo
Der er udarbejdet høringssvar til lokalplan for Baunevej 2-6 i Alsønde-
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rup, hvor Lokalrådet tilslutter sig, at der åbnes for beboelse på Baunevej 2-6, men ønsker generelt, at lokalplanen omfatter et endnu større
område.
Der er kommet prognose for befolkningsudvikling – denne behandles
på næste møde.
Der skal sendes invitation til vælgermøde til politikerne, der afholdes
den 7. november. Hugo sender invitation. Invitation sættes i Lokalt Nyt
efter sommerferien, når vi nærmer os arrangementet.

Hugo

b) Erhverv v. Hugo
Der blev afholdt møde for et par uger siden med ca. 20 deltagere. Det
blev besluttet at fortsætte dette mødeforum.

c) Veje – Stier – Natur v. Carlo
Vi skal være obs på trafiksikkerhedsplanen og dens betydning for vores område. Der er møde om planen den 12. april – Carlo og Peter
deltager.

Carlo og Peter

NNO har udarbejdet partshøring omkring grusgraven, lokalrådet udarbejder eget høringssvar v. Carlo og Peter, der er frist fredag den 7.
april.

d) Skole – daginstitutioner v. Lene
Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen omkring skolen, og det
er besluttet, at der ikke laves gennemgribende analyser bagudrettet,
men i stedet fokuseres på kommunikation og synlighed omkring skolen bl.a. igennem Lokalt Nyt.
Frederiksværksgade bliver helt lukket for trafik i ugen efter påskeferien, så ingen cyklister kan bruge denne vej. Lene spørger Hanne, om
skolen har taget affære.

Lene

e) Faciliteter i Alsønderup Sogn v. Merete
Der er udsendt en række ansøgninger om midler pt. uden svar. Der
rykkes for svar, så der kan opnås midler til forskønnelse af området
omkring skolen og evt. etablering af amfiteater.

f) Kultur v. Peter
Intet at referere.

g) Hjemmeside med besøg af webmaster Michael
Hjemmesiden skal rumme grundinformationer (referater, grunddata for
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lokalråd og vandværk mv.) Der er pt. ikke ambitioner om at det skal
være en nyhedsportal.
Lene ønsker adgang til at kunne lægge referater mv. på direkte – Lene
og Michael aftaler direkte.

Lene

Hvis der skal billeder på siden, er det vigtigt, at der er det rigtige format.
h) Lokalt Nyt
Der er truffet beslutning om at ændre layout af bladet inkl. farver i hele
bladet. Der indhentes nu tilbud på det nye layout.
Deadline til næste nummer er den 19. april.
7. Velkommen til nytilflyttere
Der udarbejdes folder med information om lokalområdet, som kan uddeles ved besøg hos de nye tilflyttere. Folderen sendes til bestyrelsen til
kommentering, når den er færdig.
Det overvejes, om der skal følge en lille velkomstgave med i form af en
flaske rødvin, en æske chokolade el. lign. med folderen. Velkomsten er
fra alle foreninger – det vil være hensigtsmæssigt at søge sponsor til dette.
Der udskrives en logokonkurrence i næste Lokalt Nyt v. Lene.

Lene

Lene sender referat af seneste møde

Lene

8. Eventuelt
Intet at referere.
NB! Bestyrelsen vil gerne have tilsendt diverse referater fra gruppemøder mv.
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