ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD
Referat af ordinært møde 5. februar 2018

Hos Lene Riis, Tulstrup Have 17
Til stede: Mette Larsen, Henrik Østergaard, Carlo Medici, Henrik Hansen, Brian Boese, Kirsten
Dysted, Lene Riis og Jette Kit Nordentoft
Afbud: Annette Rieva og Brian Nedergaard
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra indsatsgrupperne:
a. Lokalrådets rolle
b. Økonomi
Herunder afklaring indbetalt kontingent til Erhvervsklubben
c. Velkommen til nye
d. Politik – herunder seneste fra kommunen
1. Klage over regionens tilsagn til grusgraven
2. Lokalplan 424, Baunetgården
3. Kommende høringer?
e. Faciliteter
f. Trafik, miljø og natur – herunder vores bus 380R
g. Lokal Nyt
3. Lokalrådets arbejdsform / Lokalrådets rolle
a. En kort status og evaluering
b. Fremtidigt samarbejde med Borgerforeningen, jf. mail fra Annette den 5. januar 2018
4. Lokalrådets arkiv
Hvad, hvordan og hvor skal vi opbevare tidligere dokumenter fra Lokalrådet og hvordan gør vi fremover (ale
5. Hjemmeside mv.
a. Indhold
b. Mailadresser
6. Møder
a. Opfølgning på generalforsamling i Lokal Nyt (v/Lene)
b. Dato for møde med Julie Fischer-Nielsen, Lokalrådskoordinator fra kommunen
c. Dato for møde med Jeff Rasmussen fra kommunen vedr. Nationalparken
d. Dialogmøde – status på forberedelse (Mette, Brian N. og Lene)
7. Eventuelt

Punkt

Opfølges af:
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Ad.1
Vi lagde drøftelse af punkt 2.a: Lokalrådets rolle sammen med punkt 3: Lokalrådets
arbejdsform. Og tilføjede drøftelse af vores busrute 380R under punkt 2.f.
Ad.2
b. Økonomi
Carlo har talt med Betty. Hun vil få styr på hvor mange der har indbetalt kontingent til ECarlo
Erhvervsklubben. Carlo følger op til næste møde.
Kontingentet til Lokal Nyt skulle være på kr. 11.000,- men det har Lene meddelt
Lokal Nyt at Lokalrådet ikke har penge til. Lokal Nyt har besluttet at give Lokalrådet en rabat, så vi kun skal betale kr. 5.500,-.
Rådets økonomi er så stram, at vi ikke har råd til aktiviteter. Vi skal have set
på hvordan vi kan bedre økonomien.
c. Velkommen til nye
Vi vil stadig gerne lave en eller anden form for velkomst folder, men er også der
begrænset af økonomien. Grundejerforeningerne får besked om nye tilflyttere, så
på de veje, hvor der er en grundejerforening, kan vi sende ud via dem. Udfordringen
er hvordan vi få fat i dem der står uden for grundejerforeningerne.

Næste møde

Næste møde

En mulighed kan være at sætte en annonce i Lokal Nyt om at melde sig til en mailliste så man kan modtage info eller Nyhedsbrev fra Lokalrådet.
d. Politik
1. Der er sendt en klage til kommunen (af Mette) over grusgraven. Selve klagen
skal lægges ud på vores hjemmeside. Mette sender det endelige brev til Lene.

Mette/Lene

Lokalrådet vil tale med kommunen om deres tilsynsopgaver i forhold til grusgraven.
Vi vil gerne i dialog med grusgraven, og også have NNO ind over.
Vi besluttede at Lene, Carlo og Henrik H aftaler et møde og inviterer grusgraven til
et dialogmøde med præcise punkter til det vi ønsker at drøfte med dem.

Lene, Carlo,
Henrik H

2. Spejderne har sendt en opfordring til kommunen om at være opmærksomme på
at der skal være plads til både nye beboere og spejderne i forbindelse med lokalplan 424 – udstykning ved Baunetgården.
høringssvar skal lægges ud på Lokalrådets hjemmeside.
3. Nejede Vesterskov skal udlægges til ”urørt skov”.
Carlo
Carlo holder øje med høringssvar på planerne om f.eks. at holde gammel kirkesti
Fri, hul i dige m.m.
e. Der har været møde i facilitetsgruppen (Lene, Annette og Susan fra skolen).
Sidste år fik man kr. 30.000,- fra Grethe Kristiansens fond til etablering af et amfiteater. Det koster ca. kr. 100.000,- så der mangler noget endnu før det kan realiseres.
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Der arbejdes med at arrangere fællesspisning for de unge i regi af SSP-samarbejdet. Annette
Det arbejder Annette videre med. (Det må ikke blive en konkurrent til fællesspisning
på Kulsviergården).
f.1 Trafik, miljø og natur planlægger at vi alle skal med ud på en tur for at se
de gamle stier, både i skoven og mod Ullerød vest.

Gruppen

f.2 380R. Regionen skal sparer forbi letbanen (Lyngby-Ishøj) bliver dyrere end først
antaget. Det har fået dem til at se på besparelser på Regionalbusserne – der
bl.a. er vores rute 380R. Den udvikling skal vi følge nøje. Det er vores eneste,
offentlige transportmulighed, så det vil gå hårdt ud over området, hvis man skærer
i afgange eller helt nedlægger.
Efter mødet har Regionen besluttet at ”frede” vores bus frem til 2019, men vi skal
alligevel følge nøje med.

Alle

g. Lokal Nyt
Indlæg til Lokal Nyt skal fordeles så det ikke altid hænge på Lene

Næste møde

Ad.3
a. Hvis f.eks. Lene sender mail ud og spørger om rådets holdning til div. emner, har Næste møde
vi aftalt at intet svar er lig med tilslutning til Lenes forslag.
På næste møde skal vi drøfte om vi skal holde lidt flere møder i Lokalrådet
b. Vi vil rigtig gerne samarbejde med Borgerforeningen, men tænker at de 2 på
sigt bør smelte sammen. Vi vil aftale et møde med Borgerforeningen hvor
spørgsmålet drøftes.
Ad.4
De kasser Lene har stående med referater mv. i papirform overdrages til Lokalhistorisk forenings arkiv. Hvis der er noget vi mener det er nødvendigt at gemme
lidt endnu, så har Henrik Ø tilbudt at opbevare det.
Vi skal have et elektronisk arkiv for Lokalrådet.
Ad.5 Hjemmeside mv.
Domænet er ikke ejet af Lokalrådet, men står med Hugo Holm som ejer. Vi
har kun adgang til at melde til eller fra.
Vi skal kontakte Hugo og bede ham overdrage domænet til Lokalrådet.
I dag har vi en blok hvor man kan lægge nyheder op, men ingen http med
svarmuligheder. Det hele ligger på en server der står i Hugos navn.
Det betyder i princippet at han kan nedlægge den.
Vi kan ikke få mail el. andet op at køre, før det er flyttet over til os.
Lene kontakter Hugo og beder ham udfylde en domæneoverdragelseserklæring til
Carlo.
Vi skal have en løsning på det elektroniske arkiv, så det altid er tilgængeligt for den

Lene/Henrik Ø.

Brian B, Henrik H

Lene

Brian B og Henrik H
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siddende bestyrelse.

ser på IT-løsninger

Ad.6
a. Lene deltog i Lokal Nyts generalforsamling. Vores kontingent blev nedsat – se
ref. Pkt. 2.b
b. Vi skal have aftalt en dato for møde med Julie Fischer-Nielsen, kommunens
lokalrådskoordinator. Hun vil gerne hører hvilke tanker vi har. Mette og Lene aftaler
med Julie.

Mette / Lene

c. Vi skal finde tid til et ekstra møde i Lokalrådet, hvor vi bl.a. drøfter punkter til
møder med kommunen om Nationalparken.

Jette finder en dato

d. Dialogmødet for alle Lokalråd - §17, stk. 4 udvalg, der handler om borgerinddragelse, Lige nu er det ikke helt klart hvad kommunen vil.
Mødet bliver muligvis afholdt den 22/3 kl. 19 – 21.30. Dagsorden kommer.

Ad.7
Lene taler med Anne, der har designet vores logo, om at få teksten ”Alsønderup
sogns lokalråd lidt større i forhold til resten af logoet.

Lene

Næste møde den 10. april 2018, kl. 19 hos Jette Kit Nordentoft, Bøgebakkevej 3 i Alsønderup.
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