Alsønderup Sogns Lokalråd

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
Tirsdag, den 8. august 2017, kl. 19 – 21.30

Deltagere

Hugo Holm Hansen (næstformand)
Peter Wilhjelm Nielsen
Svend Kobberø Jensen
Lene Riis
Lise Frederiksen (suppleant for Merete)

Afbud

Hans Henrik Mortensen (formand)
Carlo Medici
Annette Rieva
Merete Klem-Andersen
Mette Larsen

Sted

Lene, Tulstrup Have 17

Dagsorden
1. Godkendelse af og opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 6. juni 2017
Godkendt – dog med den bemærkning, at det skal på hjemmesiden. Jf. punkt 3 g.
2. Kommende arrangementer
Generalforsamling
a. Ordinær generalforsamling 26-10 2017
b. Beretning
c. Økonomi / kontingent
d. Valg
Der holdes ordinær generalforsamling den 26. oktober. Der skal indkaldes i Lokalt Nyt
– her udarbejdes endvidere et skriv omkring Lokalrådets opgaver, ligesom der gøres
opmærksom på, at der er et større frafald fra den eksisterende bestyrelse. Deadline
for Lokalt Nyt er den 6. september, udkommer uge 39. Lene skriver om Lokalrådets
opgaver. Peter laver indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Peter tjekker,
om Kulsviergården er bestilt.

Lene
Peter

Beretningen udarbejdes af formanden – input hertil skal være Hans Henrik i hænde
senest den 15. september.
Økonomi og kontingent. Det vurderes, at der ikke er basis for kontingentstigninger. Et
uændret kontingent betyder, at der ikke er råd til alle de aktiviteter, der hidtil har været
gennemført, og der må derfor foretages en prioritering.
Valg – jf. referat af møde den 6. juni, så stopper Merete ved generalforsamlingen, og
ASGI skal derfor finde en ny repræsentant. Hans Henrik og Hugo har ligeledes meddelt, at de stopper efter generalforsamlingen. Svend og Peter genopstiller ikke. Der

1/3

skal gøres en indsats for at finde nye medlemmer til bestyrelse. Alt efter den nye bestyrelses størrelse må omfanget af opgaver tilpasses.

Vælgermøde – status
Dirigent og lokale er booket- politikerne har sat kryds i kalendere, men… i det ordinære budget er ikke penge i kassen til at gennemføre mødet, som pt. er anslået til at udgøre 5-6000 kr. Det vurderes, at der er stor stemning for at gennemføre mødet selvom
budgettet er stramt. Det undersøges, om der kan indhentes erhvervsstøtte og evt.
nedsat lokaleleje. Hugo er på sagen.

Hugo

Dialogmøde – opfølgning på det seneste møde
Punktet udsættes til næste møde.
Kongernes Nordsjælland
Det vurderes, at det ikke er en opgave, der hører under lokalrådet, som dog følger
projektet og løbende vurderer, om der er basis for involvering.

3. Arbejdsgrupper
a. Politik v. Hugo
Der har været møde om lokalplanen for Baunevej 2-6. Annette deltog og har i regi af
Borgerforeningen udsendt en kort opsamling fra mødet.
Møde om kommende Kommuneplan den 10. august
Lokalrådets medlemmer opfordres til at deltage om muligt, men der koordineres ikke
deltagelse.
b. Erhverv v. Hugo
Der har været 2 vellykkede møder i Erhvervsklubben i foråret 2017 med deltagelse af
over 20 personer. Der skal arbejdes for Erhvervsklubbens fortsatte eksistens, med
Hugo og Hans Henriks varslede udtræden af Lokalrådet.
I september er der et arrangement med gennemgang af planerne for udvidelsen af
Frederiksborghallen.
I slutningen af november er der besøg på rådhuset, hvor den kommende borgmester
inviteres til at fortælle om sine visioner for de kommende 4 år.

c. Veje – Stier – Natur
Trampestien til Nejede, der blev indviet for ca. halvandet år siden, er nu mere eller
mindre tilgroet, så den inden længe ikke vil kunne benyttes som en sti. Oplægget var,
at Kommunen skulle stå for løbende vedligehold, hvilket tilsyneladende ikke er sket.
Hugo og Peter skriver et brev til Miljø- og Teknikforvaltningen og til Tue Tortzen med
anmodning om at få vedligeholdet (gen)indført.
Der er høring omkring udvidelse af Hillerødmotorvejen. Lise har tilbudt at skrive et høringssvar på vegne af Lokalrådet.

Hugo og Peter

Lise
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c. Skole – daginstitutioner v. Lene
Der rettes fokus mod valget til skolebestyrelsen næste år, så det sikres, at Alsønderup
også er repræsenteret i den kommende bestyrelse.

d. Faciliteter i Alsønderup Sogn v. Merete
Intet at referere på mødet, men Merete har pr. mail skrevet til Lene, at arbejdsgruppen
er i fuld gang med at søge sponsorater.

e. Kultur v. Peter
Intet at referere.

4. Hjemmeside
Lokalrådets webredaktør har opsagt sit hverv. Det er aftalt, at Lene bliver sat ind i,
hvordan man uploader referater mv. og laver mindre ændringer. Da der ikke er planer
om større ændringer af hjemmesiden i nærmeste fremtid, vurderes det, at der ikke er
behov for at få en ny webmaster. Lene sørger for en flaske vin til den afgående webmaster.

Lene

5. Siden sidst
Intet at referere.
6. Nyt fra formanden
Intet at referere.
7. Velkommen til nytilflyttere
Valg af logo. Merete har fremsendt nogle forslag, der ikke var tilslutning til blandt lokalrådets medlemmer. Hugo og Peter forhører sig hos bekendte, om de har lyst til at
komme med et forslag. Som et næste alternativ anmoder Lene sin kollega til at videreudvikle det forslag, der pt. foreligger.
Besøg hos nytilflyttere – arbejdet er gået i stå, men Lene og Peter sætter gang i opgaven igen.

Hugo og Peter
Lene

Peter og Lene

8. Økonomi v. Carlo
- se under punkt 2 c.
9. Eventuelt
Intet at referere.
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