Nedenstående skriftlige beretning er udarbejdet efter generalforsamlingen. Der vil derfor kunne
forekomme mindre ændringer i forhold til den beretning, der på vegne af formand Hans Henrik
Mortensens fravær blev holdt af næstformand Hugo Holm Hansen.

Såfremt der er nogen af dem, der deltog i generalforsamlingen, der via deres notater kan identificere
forskelle mellem det talte ord og denne skriftlige beretning, er det det talte ord på
generalforsamlingen, der tæller.

Alsønderup Lokalråds skriftlige og mundtlige
beretning 2017
En stor del af lokalrådets arbejde foretages på møder i bestyrelsen og diverse udvalg. Bestyrelsen
har i år holdt 8 bestyrelsesmøder mod tidligere 10-12 møder årligt. Da vi har haft en del nye
medlemmer har vi ændret på vores møder, så der er lidt færre bestyrelsesmøder. Til gengæld har de
så varet lidt længere.
Derudover har vi afholdt to dialogmøder med vore forskellige lokale organisationer og foreninger.
Der har været afholdt et stort dialogmøde møde med Hillerød kommune og de andre lokalråd den
11. juni 2016. Både Gadevang og Alsønderup lokalråd har sammen med en medarbejder fra Hillerød
kommune været med til at tilrettelægge arbejdet med mødet den 11. juni. Det har været
spændende arbejde – så er det op til den nye bestyrelse at følge det op.
På dialogmødet samt andre møder med kommunen har vi bl.a. fremført vores holdning til
kommunalplanen, en bedre bredbåndsforbindelse til de mindre landsbyer i Hillerød, trafikpolitik for
de mindre samfund og forbedret information til folk, der besøger vore skove m.v. Derudover har vi
rejst forslag om en økonomisk støtte fra kommunen til lokalråd. Både til den generelle drift men
også til konkrete projekter.
Efter ønske fra de Radikale Venstre holdt 5 medlemmer af lokalrådet møde med 4 radikale
medlemmer, incl. formanden for de radikale, som lige var flyttet til lokalområdet.
Vi har en spejdertrup, som efter sigende er en af Nordsjællands største, et meget velanset aktiv, som
nyder stor respekt i lokalsamfundet.
Vi har ligeledes et meget velfungerende lokalhistorisk arkiv, men de mangler flere lokale
medlemmer. Vi har også Alsønderup seniorklub, som også nyder stor respekt i lokalsamfundet. Vi
har Brug Skolen, som hver tirsdag bl.a. laver rigtig god mad til en rimelig pris.

Vi skal i lokalsamfundet passe på disse aktiviteter og sørge for, at der er nye kræfter til at føre dem
videre, når tid er.
Som jeg ser det, er det vigtigt, at det nye lokalråd kommer til at nyde den samme respekt, som stort
set alle har haft i Alsønderup sogn, overfor Hillerød kommune.
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Velkomst til nytilflyttere
Der har været arbejdet med at udarbejde en folder, som kan omdeles til sognets nytilflyttere af
lokalrådets medlemmer. Dog er det uklart, hvordan der skabes overblik over, hvilke nytilflyttere der
er. Velkomsten er derfor endnu ikke igangsat.
Vi har som sagt haft problemer med at få adgang til viden om hvem og hvornår folk er flyttet til
vores lokalområde. Vi har forgæves forsøgt at få oplysningerne fra kommunen, men her mener man
at man vil støde på lov om databeskyttelse, så den vej er ikke farbar.
Vi havde derefter et håb om at vi via et samarbejde med vores vandværk kunne lave et fælles
projekt om at byde nye tilflyttere velkommen, men da vi jo som bekendt havde et noget turbulent
forår med bl.a. ekstraordinær generalforsamling i vandværket, er vi ikke kommet længere ad den vej
heller. Men måske kan det nye bestyrelse tage sagen om med vandværket.

Logo
Der har været afholdt logo-konkurrence i Lokalt Nyt, men desværre var interessen for at udarbejde
et nyt logo til lokalrådet ikke særlig stor. Faktisk kom der 0 forslag ind, og udarbejdelsen af et nyt
logo blev derfor udsat.

Veje og Stier
Der arbejdes stadig på at skabe en farbar forbindelse fra Pøle ås udløb ved Arresø til Nejede
Vesterskov, videre til Alsønderup skole og derfra til Bendstrup for at slutte ved indgangen til
Gribskov.
Desuden er det vores ønske, at den gamle skolesti fra Møllehøj til Gl. Skolevej reetableres, så
skolebørnene for Nejede kan cykle den ved til Alsønderup skole.
Dette års arbejde med vejene har været præget af at den stort anlagte trafiksikkerhedsplan for
områderne udenfor bymidten, først skulle igennem budgetforhandlingerne, så vi kunne se, hvad der
blev penge til.
Så vores ønsker er fortsat følgende 5 områder:
Hastigheden i landsbyerne nedsættes til 40 km/t.
Hastigheden på landevejene – Nejedevej og Ravnsbjergvej – nedsat til 60 km/t.
2-1 veje på Nejedevej og Ravnsbjergvej
Ændrede udsigtsforhold ved krydsning Gl. Skolevej/Præstevej/Tulstrupvej og krydsningen
Ravnsbjergvej/Tulstrupvej ved købmanden.
Fodgængerovergang direkte til Kulsviergården
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Faciliteter i Alsønderup sogn
Gruppen, bestående af leder Susan Christensen, Oasen, mange engagerede forældre har arbejdet på
at gøre skolegården og omgivelserne mere grønne og spændende for børnene.
Da der ikke er de store penge at gøre godt med, har der været søgt forskellige fonde, og der er givet
et større bidrag til et Amfiteater.
Der er lavet en læringsbase med støtte fra Friluftsrådet og Trygfonden.
Nogle forskellige butikker i Hillerød har givet bidrag, Rema 1000 Milnersvej har givet tre frugtbuske,
Superbrugsen Ullerød nogle planter, og Bauhaus har givet skriftligt tilsagn om et bidrag på 300 kr.
Der er givet to cementrør og jord af forældre på skolen.
Der er blevet holdt et opfølgningsmøde først i oktober måned, hvor der vil blive fulgt op på de
forskellige projekter, samt lagt en plan for det videre arbejde.

Skolen og daginstitutioner
I den vedtagne handlingsplan for lokalrådet stod der som punkt 5, at lokalrådet skal ”fortsætte
samarbejdet med skolen, så endnu flere vælger den lokale skole”. På den baggrund fortsatte
lokalrådet sit engagement i den fælles arbejdsgruppe med skolen, som blev nedsat i sommeren
2016. Arbejdsgruppen har arbejdet med synlighed og med at fortælle om de mange gode ting, der
sker i skolen. Bl.a. har der været indlæg i Lokalt Nyt om den nye læringsbase, der blev lavet med
hjælp fra Skovskolen, og om det nye tiltag med en skolefest.
Til skoleåret 2017-2018 blev der indskrevet 13 ud af 17 børn, hvilket må siges at være meget
tilfredsstillende.
Arbejdsgruppen blev nedlagt i sommeren 2017, da det blev vurderet, at lokalrådets aktive rolle ikke
længere var nødvendig. I stedet vil skolen benytte sig af sine forældrerepræsentanter til fortsat at få
fortalt den gode historie om skolen.
Lokalrådet vil naturligvis fortsat følge og støtte udviklingen i skolen og i sognets daginstitutioner.

Lokal Nyt – hjemmeside
Når der er valgt en ny lokalrådsbestyrelse, skal der vælges en repræsentant som skal deltage på
redaktionsmøder på Lokalt Nyt, der bliver holdt ca. 6 møder om året, og bladet udkommer også 6
gange årligt. Fra år 2018 kommer hele bladet i farver og med ny opsætning af bladet.
Michael Wilhjelm Christoffersen, som har passet vores hjemmeside som web-master, er stoppet, og
vores nuværende sekretær, Lene Riis har overtaget denne post, til der evt. skal findes en ny.

3

Politikgruppe
Lokalrådets politikgruppe har primært til formål at komme med input til bestyrelsen om, hvad der
rør sig i byråd og regionen med interesse for os lokalt. Det sidste års tid har vi især beskæftiget os
med følgende sager:
Vi har bl.a. diskuteret kommuneplan og de lokalplaner, der direkte berører vores område. Det drejer
sig om to lokalplaner på Baunevej plus spørgsmålet om flygtningeboliger i det tidligere klubhus, som
jo ikke blev til noget.

For et års tid siden blev det også aktuelt med en mulig Netto ved indkørslen til Tulstrup. Det er klart,
at der er nogle trafikale sikkerhedsmæssige udfordringer i placeringen, men vi vurderede, at en
Netto ville være så stor en gevinst for hele lokalsamfundet, at vi appellerede til myndighederne om
at være fleksible og finde en løsning.
Vi har også arbejdet sammen med Hillerøds andre lokalråd om bl.a. trafikplan og bedre bredbånd.
Endelig skal vi ikke glemme grusgraven, som vi også har fulgt fra sidelinjen. Her er vores holdning
stadig, at kommunen via tilsyn må sikre, at man overholder de tilladelser, der er givet i forhold til
tilkørsel af jord og salg af materialer. Derudover ønsker vi også, at kommunen sikrer gode trafikale
forhold, hvis grusgraven skal udvide. Både i forhold til bilisterne, men ikke mindst i forhold til
cyklisterne, der lever et farligt liv mellem de store lastbiler. Derfor er det stadig aktuelt med at
videreføre den gå- og cykelsti, vi var med til at indvie for et par år siden, så der etableres en sikker
forbindelse for de bløde trafikanter fra Nejede til Tulstrup udenom grusgrav og biltrafik.

Erhvervsklubben
Vi fik en god start på vores 2. år i erhvervsklubben. Der er ca. 25, der har meldt sig til årets
arrangementer. De to første møder gik da også rigtig godt med stor tilslutning.
Det første møde var med vinhandler Hans Nielsen fra Holte Vine, der sammen med vores lokale
slagter Flemming fra Kødsnedkeren, fortalte om, hvordan man kan bygge en virksomhed op. Det
blev en spændende aften med mange gode smagsoplevelser, men også med gode fortællinger om at
bygge en virksomhed op.
Det næste møde var med Hans Brigsted omkring lokalplanlægning i Hillerød. Her deltog også et par
og tyve til en spændende aften, hvor der blev talt om kommunens generelle planlægning og om de
lokalplaner, der er i spil i vores lokalområde.
Desværre måtte vi aflyse årets tredje møde, da der var for få tilmeldinger. Det var ellers – synes vi
selv – et spændende emne, der var på dagsordenen. Vi havde nemlig planlagt at besøge
Frederiksborg Centrer for bl.a. at høre om den nye Multi Hal, der er ved at blive opført, og som vil
åbne for nye muligheder i forhold til både større sportsarrangementer og større koncerter i Hillerød.
Det næste møde, der samtidigt er årets sidste, holder vi i byrådssalen efter kommunalvalget. Her vil
Hillerøds borgmester – hvem det bliver, ved vi jo ikke endnu, så vi har fået flere til at sige ja til at
komme – fortælle os om hans eller hendes visioner for Hillerød de næste fire år.
Til sidst vil jeg blot sige, at det har været spændende at være med til at starte erhvervsklubben op. Vi
har haft to spændende år, men da både Hugo og jeg nu forlader lokalrådet og dermed også
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erhvervsklubben, skal der nye kræfter til, hvis vi skal undgå at erhvervsklubben lukker og slukker
med udgangen af 2017. Det vil selvfølgelig være ærgerligt, men sådan er det. . Så jeg vil blot
opfordre eventuelle interesserede i at komme på banen nu. Ellers er det slut for denne gang

Fremtiden for lokalrådets arbejde
Normalt kommer vi med et forslag til handlingsplan for det næste år. Men i og med at så mange har
valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, og vi derfor vil få en bestyrelse med mange nye medlemmer,
synes vi det er fornuftigt, at vi denne gang overlader det helt og holden t til den ny bestyrelse at lave
en handlingsplan.
Jeg vil dog for en god ordens skyld nævne, hvad vi faktisk besluttede sidste år til inspiration for den
kommende bestyrelse og til vores debat i dag.
Generalforsamlingen godkendte denne handlingsplan på otte punkterfor et år siden. Jeg nævner kun
overskrifterne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunalt valgmøde
Samarbejdet med Hillerød kommune
Samarbejdet med de lokale foreninger
Samarbejdet med skolen i Alsønderup
Lokalrådets arbejdsgrupper
Modtagelse af flygtningefamilier på Baunevej
Fornyelse af lokalrådets hjemmeside
Høringssvar om grusgrav

Med disse ord indstiller jeg til forsamlingen at godkende bestyrelsens beretning efter en forhåbentlig
spændende debat. Tak for ordet.

Hugo Holm Hansen, næstformand
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