Alsønderup Sogns Lokalråd

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
Tirsdag, den 6. juni 2017, kl. 19 – 21.30

Deltagere

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

Fraværende

Hugo Holm Hansen

Sted

Peter, Kulsvierkrogen 1

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af og opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 4. april
2017
Referatet blev godkendt.
Så vidt vides, udestår det fortsat at få inviteret politikerne til vælgermøde.
Vedr. pkt. 2 henvendelsen fra Lykkesholm, har vi ikke modtaget respons på vores svar.
og af referat af bestyrelsesmøde den 29. april.
Referatet blev godkendt.
Vedr. pkt. 3.Hans Henrik har deltaget i et møde med kommunens SSPmedarbejdere vedr. tilbud til de unge, der mangler et opholdssted i Alsønderup.
Det var et godt møde, hvor det kom frem, at der er lagt en 5-års plan. Det skal
identificeres, hvem de unge er, og der er uddelt indberetningsskemaer til observation og bekymringer. Margit Enevoldsen vil repræsentere ASGI – Annette repræsenterer Lokalrådet. Annette har kontakt til en gruppe forældre, der gerne vil
nedsætte sig som natteravne, så hun formidler besked, når der sker noget.
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2. Arbejdsgrupper
a) Politik v. Hugo
På dagsorden for Teknik- og Miljøudvalget fremgår kommuneplanen for den
næste 4-årige periode. Der er ingen nye planer for vores område.
Kun to lokalråd har responderet på referatet fra det fælles møde med kommunens lokalråd. Vi har svaret.
b) Erhverv v. Hugo
Der har været arbejdsgruppemøde den 18. maj. Hans Henrik fremsender referat.

Hans Henrik

Der har været møde i Erhvervsklubben den 30. maj, hvor der var et fint
fremmøde med ca. 20 deltagere. Hans Brigsted, der varetager lokalplaner for
Hillerød Kommune, fortalte herom.
c) Veje – Stier – Natur v. Carlo
Der har været møde med lokalrådene vedr. trafik. Nødebo, Skævinge, Hillerød og Alsønderup Lokalråd deltog. Der er endnu ikke fremsendt referat fra
mødet, ligesom et oplæg til, hvordan de respektive lokalråd skulle stå sammen i forhold til det trafikale område heller ikke er fremsendt endnu.
Der er et ønske om at få 40 kmt. i vores landsbyer. Dette skal der arbejdes
aktivt for. Ligeledes bør der være mere ensartede hastigheder, så man ikke
skal justere farten hele tiden.
Det er uvist, hvad der sker med den samlede trafikplan, men den er ikke vedtaget i byrådet endnu.
På møde den 3. maj har Miljø- og Teknikudvalget orienteret om tilladelsen til
grusgraven, denne blev taget til efterretning med en tilføjelse om en opfordring til et øget samarbejde mellem TSG og lokalområdet.
TSG har fået afslag på salg af yderligere materiale. Arbejdsgruppen har fokus på at observere, om dette afslag overholdes.
Der afventes den endelige afgørelse på nyt graveområde. Når afgørelsen foreligger, vil Lokalrådet opfordre NNO til et fælles møde med TSG om det
fremtidige samarbejde.
Miljø- og Teknikudvalget har i forbindelse med omprioriteringskataloget ink..
anlægsønsker truffet beslutning om at der skal etableres et anlægsønske på
en forundersøgelse til trafiksikring af strækningen fra Bendstrup til Lykkesholm.
Arbejdsgruppen har været på besøg i Lokalhistorisk arkiv for at få mere viden
om stierne. Ole var dog på ferie, så der planlægges et nyt besøg.
d) Skole – daginstitutioner v. Lene
Det har vist sig, at arbejdsgrundlaget for den fælles arbejdsgruppe vedr. skolens fremtid er udtømt, og derfor foreslås det, at arbejdsgruppen nedlægges.
Lokalrådet vil fortsat meget gerne fastholde dialogen med skolen og samar-

2/4

bejde, hvor det er muligt. Lene orienterer skolen om beslutningen.

Lene

Skolen har udlånt lokaler til Harløse skole. Det er positivt, at lokalerne bruges
aktivt.
Der er sommerfest den 15. juni. Flere fra bestyrelsen deltager, dog nogle
alene som forældre.
e) Faciliteter i Alsønderup Sogn v. Merete
Der er modtaget et tilskud på 30.000 kr. fra Grethe Christiansens fond til et
amfiteater, som nu er under udvikling. dog mangler der fortsat nogle midler,
da den samlede pris er anslået til 80.000 kr. Der ses på, om projektet kan
gøres billigere.
Der er også fokus på at forskønne skolegården – i form af planter, buske mv.
som også kan bruges aktivt.
Merete har gået sponsorgang hos Bauhaus, Silvan mv. for at få sponseret
planter. Når der er etableret faciliteter til at plante i, vil forældre m.fl. blive
anmodet om at bidrage med planter.
Der er lavet en liste med ønsker og prioriteter. Gruppen kunne med fordel
deltage på Erhvervsklubbens møde og præsentere arbejdet inkl. ønsker mv.
f) Kultur v. Peter
Der er intet at referere fra arbejdsgruppen.
Sct. Hans på Kulsviergården holdes først kl. 20.00 . Borgerforeningen forsøger at etablere noget pizzaspisning først.

g) Lokalnyt
Der træffes beslutning om det fremtidige layout den 8. juni.
Der er deadline til næste nummer den 12. juli. Merete finder noget tekst vedrørende de mange flotte aktiviteter på skolen, jf. pkt. 1.

Merete

Der efterlyses Lokalt Nyt blade, der kan afhentes i Kulsviergården mv. Peter
følger op på sagen.

Peter

h) Hjemmeside
Intet at referere.
3. Siden sidst
Intet at referere.
4. Nyt fra formanden
Opfølgning på dialogmødet. Der kunne følges op med et fyraftensmøde –
temaet kunne være Lokalrådets arbejde.
De radikale har anmodet om et møde med lokalrådet, det holdes den 22.
august.
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Sommerfest: afbud fra Merete og Svend. Festen holdes hos Hans Henrik
med start kl. 17.30. Der grilles bøffer og hygges.
5. Velkommen til nytilflyttere
• Valg af logo
Der er kommet et bud, så fristen for indsendelse af logoforslag forlænges til
1. juli, så der kan træffes endelig beslutning til sommerfesten. Vinder annonceres i Lokalt Nyt.
•

Besøg hos nytilflyttere
Brochure skal være færdig senest 1. november. Hans Henrik sender det
materiale, Stenholm udleverer til deres nye borgere.

Hans Henrik

6. Kommende arrangementer
Opfølgning på dialogmøde og valgmøde behandles på næste møde.
7. Økonomi v. Carlo
Oplæg til ny kontingentstruktur følger på augustmødet.
8. Eventuelt
Merete er stoppet i Tennisafdelingen og stopper som følge deraf også i Hovedbestyrelsen. ASGI skal derfor udpege en ny repræsentant til Lokalrådet. Hun
fortsætter til generalforsamlingen.
Hans Henrik taler på Lokalrådets vegne, hvis der bliver stillet spørgsmål til Lokalrådet på vandværkets ekstraordinære generalforsamling.

Hans Henrik
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