ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD
Referat af ordinært møde 27. november 2017
Hos Lene Riis, Tulstrup Have 17
Til stede: Carlo Medici, Brian Nedergaard, Brian Boese, Mette Larsen, Kirsten Dysted, Lene Riis
og Jette Kit Nordentoft
Afbud: Henrik Østergaard, Henrik Hansen, Annette Rieva
Dagsorden:
1.
Godkendelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde 26. oktober 2017
2.
Bestyrelsens arbejde
a. Mødefrekvens
b. Mail
c. Hjemmeside
3.
Indsatsområder
a. Beslutning om arbejdsform i arbejdsgrupper el. andet?
4.
Håndtering af høringer og andre henvendelser
5.
Indkomne sager:
a. Møde med Julie Fischer-Nielsen fra kommunen omkring Lokalrådets arbejde
b. Møde med Jeff Rasmussen, Hillerød kommune omkring Nationalparken
c. Dialogmøde til foråret
d. Vejbump på Holmevej
6.
Økonomi
a. Status
b. Fremtid
7.
Eventuelt

På den ordinære generalforsamling koncentrerede man sig om valgene til de mange ledige poster i
forhold til fordelingen mellem de der opstillede fra foreninger og de der opstillede som privat
personer. Da bestyrelsen forud for generalforsamlingen allerede var ”amputeret”, var der ikke
udarbejdet en oversigt til dirigenten på hvem der blev valgt i stedet for hvem – og dermed var det
heller ikke klart hvem der er valgt for 1 år (i resten af en valgperiode) og hvem der er valgt for 2 år
(i en ny valgperiode).
Bestyrelsen besluttede på første ordinære bestyrelsesmøde at rette op på det, sådan at vi sikrer
fortsættelse af den kontinuitet der er indbygget i at ca. halvdelen er på valg i lige år og den anden
halvdel i ulige år.
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Repræsentant for:
Privat
Forening
Privat
Privat
Forening
Forening
Privat
Forening
Privat
Forening (suppleant)

Navn
Annette Rieva
Jette Kit Nordentoft
Kirsten Dysted
Lene Riis
Henrik Østergaard
Mette Larsen
Brian Nedergaard
Carlo Medici
Henrik Hansen
Brian Boese

Valgt for (periode)
2016 for 2 år
2017 for 1 år
2017 for 1 år
2016 for 2 år
2017 for 1 år
2017 for 2 år (genvalg)
2017 for 2 år
2017 for 2 år (genvalg)
2017 for 2 år
2017 for 1 år

På valg i år
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2018

Mødet indledtes med at hver enkelt gav en kort præsentation af sig selv.
Ad.2
Der var enighed om at der afholdes ordinært bestyrelsesmøde 6 gange om året i
lige måneder. Suppleanter deltager i møderne, men uden stemmeret, hvis der skal
egentlig afstemning til.
Jette Kit laver et forslag til en møderække i 2018 og inviterer den enkelte via
elektronisk kalender.
Møderne afholdes fra kl. 19.00 til 21.00. Der skal vælges en ordstyrer og vi skal
tilstræbe at overholde tiden.

Jette Kit

Dagsordenen skal bl.a. indeholde:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra indsatsgrupperne:
a. Lokalrådets rolle
b. Økonomi
c. Velkommen til nye
d. Politik – herunder seneste fra kommunen
e. Faciliteter
f. Trafik, miljø og natur
g. Lokalnyt
Vi tager orienteringen fra grupperne i starten af møderne.
Lene har styr på at lægge referater mv. på Lokalrådets hjemmeside. Det
fortsætter hun med ind til videre.

Lene

Brian B. og Lene ser på at få lavet lokalråds-mail til os alle, så vi har en
fællesmail vi alle kan se.

Brian B og
Lene

Lene lægger oplysninger på Lokalrådets hjemmeside om navne,
kontaktoplysninger – herunder telefonnumre på den nye bestyrelse.

Lene
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Ad.3
Vi blev enige om at koncentrere os om følgende indsatsområder:
•

Identifikation af Lokalrådets rolle

Næste møder

•

Økonomi

Carlo, Brian
N, Brian B,
Lene

•

Velkomstpjece til nytilflyttede

Kirsten/Jette

•

Politik (vælgermøder, hvad sker der i byrådet, midtvejsmøde m.v.)

Annette,
Brian N

•

Faciliteter i Alsønderup sogn (Børnehaver, skole, SFO m.v.)

Lene (Mette
som sv. på
fonde o.l.)

•

Trafik, miljø og natur

Mette, Carlo,
Kirsten

•

LOKALT NYT redaktion

Lene

De der var forhindrede i at deltage i mødet, kan frit melde ind på at deltage i de
grupper de har interesse i.
Ad.4
Alle høringer der vedrører vores lokalområde lægges på Lokalrådets hjemmeside. Lene, Brian
Lene sender dem videre til Brian B.
B
Vi svarer, kommenterer eller viderebringer spørgsmål til de berørte parter efter
en vurdering i hver enkelt sag. De fleste vil det være overflødigt at reagere på.
Ad.5
a. Lene kontakter Julie Fischer og foreslår at der afholdes et møde en gang i
februar 2018.

Lene

b. Henrik Ø har tidligere haft et møde med Jeff Rasmussen. Lene kontakter
ham og foreslår at der holdes et møde en gang i januar. Det skal være et
aftenmøde.

Lene
Deltagere:
Brian N,
Carlo og Jette
evt. Henrik Ø

c. Lene svarer kommunen at Mette og Brian N gerne vil deltage i
planlægningen af dialogmødet.

Lene, Mette
og Brian N

d. Carlo svarer andelsforeningen på Holmevej på spørgsmålet om vejbump,
at det ikke hører under Lokalrådet da det er en privat vej.

Carlo
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Ad.6
Vi har hidtil fået hjælp til styring af regnskabet og ikke mindst banken gennem
Betty på Kulsviergården. Carlo har p.t. ikke adgang til foreningens bankkonto.
Foreningen har konto i Handelsbanken. Det er Simon, der er gået af som kasserer
for længe siden, der står registreret som kasserer i banken. Carlo kontakter Betty
og banken for at få registreret ham selv som kasserer.

Carlo

Vi skal undersøge mulighederne for at søge kommunen om tilskud til foreningen
– bl.a. så vi har mulighed for at afholde borgermøder.

Kommende
møde

Hvad skal der ske med Erhvervsklubben?

Næste møde

Carlo undersøger hvor mange der har indbetalt kontingent til Erhvervsklubben så
vi kan træffe beslutning om der skal tilbagebetales en del af kontingentet, hvis
klubben ikke fortsætter – eller sættes i bero i en periode. Der var lovet 4
arrangementer, men der er kun afholdt 2.

Carlo og
næste møde

Carlo få også lavet en oversigt over rådets medlemmer og hvad de betaler i
kontingent.

Carlo

Lene oplyste at der p.t. står der ca. kr. 10.000,- på foreningens konto.
Vi har valgt et logo. Lene får det rentegnet, med farver og sender det ud til os
alle. Det koster 2 biografbilletter, den udgift godkendte bestyrelsen samtidig.

Lene

Næste møde mandag den 5. februar 2018 kl. 19.00 – 21.00 hos Lene,
Tulstrup Have 17

Referat: Jette Kit 30/11 2017
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