Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
Tirsdag, den 10. oktober 2017, kl. 19 – 21.30

Deltagere

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

Afbud

Mette Larsen
Hugo Holm Hansen

Sted

Hans Henrik Mortensen

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af og opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 8. august
2017
Godkendt.
2. Arbejdsgrupper
a) Politik v. Hugo
Intet at referere.
b) Erhverv v. Hugo
Det seneste møde blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Det næste møde
er med den kommende borgmester, og det er det sidste planlagte møde.
Den nye bestyrelse må vurdere, om der er basis for at fortsætte – Hugo og
Hans Henrik stopper med dette arbejde efter generalforsamlingen.

c) Veje – Stier – Natur v. Carlo
Som opfølgning på sidste møde, hvor tilgroning af trampestien blev drøftet,
har Carlo kontaktet Julie Fischer – Lokalrådets kontaktperson hos Kommunen – og allerede en uge efter var der ryddet omkring stien.
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Carlo har taget flere billeder af, at der tilsyneladende køres jord til grusgraven. Meldingen er, at der flyttes egen jord. Kommunen melder, at det kræver
klar bevisførelse, førend de kan gøre noget. Den nye bestyrelse bør forfølge
sagen.
d) Skole – daginstitutioner v. Lene
Intet at referere.
e) Faciliteter i Alsønderup Sogn v. Merete
Udvalget har skrevet en artikel til Lokalt Nyt for at gøre opmærksom på dens
eksistens og opfordre folk til at bidrage med stort og småt.
Det har været svært at få fat i de små sponsorater.
Næste møde er den 6. november.
f) Kultur v. Peter
Intet at referere.
g) Hjemmeside
Lene er ved at finde ud af basiselementerne på hjemmesiden. Michael er
fortsat standby og hjælper med de lidt mere komplicerede ting.
h) Lokalt Nyt
3. Siden sidst
• De unge
Annette har kontaktet SSP med henblik på at finde et sted, hvor de unge kan
være. Der afholdes et møde med Michael fra SSP, Margit og Annette. Andre
er også velkomne – Annette melder datoen ud, når den ligger fast.

Annette

Annette har snakket med forældre om at kunne lave en turnusordning for at
holde lidt øje, det er der positiv stemning for.
Hillerød Vest skolens 9. klasses afslutningsfest i 2018 afholdes på Kulsviergården.
4. Nyt fra formanden
• Der er kommet en henvendelse fra DR om frivillighed, hvor de efterlyser lokale projekter. Henvendelsen videresendes til Borgerforeningen, som måske kan melde ind med deres Handyteam.
•

Lene

Kommunen har rettet henvendelse med ønsket om at besøge lokalrådet og
høre om aktiviteter og fremtidige planer. Besøget er udsat til efter generalforsamlingen. Der er et ønske om at få information om lokale tiltag – ex. ny
asfalt, opsætning af flaskecontainere, nedgravning af højspændingsledninger mv. Ligeledes lægges op til økonomisk tilskud fra kommunen til lokalrådets drift.

5. Velkommen til nytilflyttere
Intet at referere.
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6. Kommende arrangementer
• Generalforsamling
• Afbud fra Merete, der er på ferie.
Hans Henrik har lavet en beretning, som udsendes til bestyrelsen til
kommentar.

Hans Henrik

Det er aftalt med Flemming Lynge Nielsen, at han er dirigent. Hans Henrik kontakter ham og overdrager dagsorden og vedtægter.

Hans Henrik

Lene skriver referat.

Lene

Peter laver 20 kopier af dagsordenen.

Peter

Carlo forbereder stemmesedler.

Carlo

Dagsorden:
Hans Henrik står for valg af referent, dirigent og beretning.

Hans Henrik

Carlo fremlægger regnskab

Carlo

Lene forbereder handlingsplan.

Lene

Vi sidder ved langborde, Hans Henrik bestiller en talerstol.

Hans Henrik

Vi mødes 18.45.

•

Vælgermøde, 7. november
Alle partier er tilmeldt.
Vi har fået et tilbud fra Kulsviergården på stegt flæsk til 140 kr. og flæskesteg til 100 kr. Hans Henrik spørger Kulsviergården, om de vil sponsere
differencen fra 115 til 140 kr. så den officielle pris bliver 115 kr. Hvis ikke
vælges flæskesteg.
Der udarbejdes en drejebog for aftenens forløb til et formøde den 30. oktober, denne rundsendes til lokalrådet til hurtig kommentering.
Der laves en flyer, der omdeles til husstande i sognet den sidste weekend
i oktober. Lene er ansvarlig for folderen, der baseres på folderen fra sidste gang. Hans Henrik tager kontakt til ham, der deler Lokalt Nyt rundt, og
hører, om han vil omdele flyeren.

Hans Henrik

Lene
Lene
Hans Henrik

Temaer til aftenen ( i tilfældig rækkefølge):
o Trafik – gennem byerne, betydning af Hillerødmotorvejens forlængelse, grusgrav mv.
o Skolen + daginstitutioner
o Udbygning af lokalsamfund – kommuneplanen, Netto
o Fritidsliv – Kulsviergården, ASGI m.fl.
o Naturen – trampesti – den grønne sløjfe
Herudover tilføjes digital infrastruktur.
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7. Økonomi v. Carlo
Regnskabet har et overskud på 747 kr.
Carlo laver udkast til budget og sender rundt til bestyrelsen.

Carlo

8. Eventuelt
Intet at referere.
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