ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD
Referat af ordinært møde 10. april 2018

Hos Jette Bøgebakkevej 3
Til stede: Mette Larsen, Henrik Østergaard, Carlo Medici, Henrik Hansen, Brian Boese,
Annette Rieva, Brian Nedergaard, Lene Riis og Jette Kit Nordentoft
Afbud: Kirsten Dysted
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremtidigt samarbejde med Borgerforeningen
3. Orientering fra indsatsgrupperne:
a. Økonomi
- herunder afvikling af Erhvervsklubben
b. Velkommen til nye
c. Politik - herunder seneste fra kommunen
1. kommende høringer
2. Status på grusgraven
d. Faciliteter
- Skolen, den gamle skolebygning, analyse, elevtal, ekstra bevilling mv.
- SSP
e. Trafik, miljø og natur
Trafikplaner – eks. hastighed og busforbindelser
f. Lokal Nyt
4. Lokalrådets arbejdsform
- En kort status og evaluering
5. Hjemmeside, arkiv m.v.
a. Indhold
b. Mailadresser
c. Elektronisk arkiv (hvor langt er vi)
6. Møder og arrangementer
a. Samarbejdsmøde den 17. april, frivillige kræfter i vores område
b. Dialogmøde den 19. april, hvem deltager
c. Affaldsindsamling den 22. april
d. Åbning af Kongernes Nordsjælland
e. Alsønderup Fester 2018
7. Eventuelt
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Punkt
Ad.1
SSP tilføjes dagsordenen under punkt 3.d
Lene har talt med Anne om tilretning af Logo.
Lene uploader når det kommer.
Ad.2
Udgår, Martin Rieva er sygemeldt. Vi inviterer ham til næste
møde.
Ad.3
a.
Erhvervsklubben nedlægges da ingen vil fortsætte arbejdet.
Hugo har skrevet ud til Erhvervsklubben og spurgt om de vil
have pengene retur. Kun en har sagt ja – tre har svaret nej.
Betty laver regnskab.
b.
Borgerforeningen er ved at lave en oversigt over lokalforeningerne. Den får vi når den er klar.
Vi kan kontakte tilflyttere gennem grundejerforeningerne, men
har stadig ikke en løsning på de områder der ikke har en
grundejerforening.
Vi fortæller om foreningerne, skolen og giver gode råd til nye
der flytter her til.
c.1
Ingen høringer siden sidst.
På dialogmødet tages kommunens kommunikations strategi
op. Vi foreslår at kommunen markedsfører borgerinddragelsen.
Det er efterhånden mange år siden vi besluttede ”den grønne
sløjfe”, måske er det tid til at se på den igen.
Spørgsmålet om økonomi tages også op på mødet, med henvisning til §17 om borgerinddragelse, f.eks. om vi kan søge
støtte til afholdelse af borgermøder.
c.2
Der er ikke kommet yderligere input fra NNO og Mette fortalte
at de går ind for at Lokalrådet går dialog med grusgraven.
Henrik, Carlo og Lene indbyder til et møde.
Lokalrådets klage går alene på spørgsmålet om der er lavet en
VVM undersøgelse og ikke kun en screening.
Lokalrådet skal varetage alle lokale interesser og det er med
den indstilling vi holder mødet med grusgraven.
d.
Der er lige udarbejdet en skoleanalyse og kommunen har holdt
møde med skolerne om hvor de kan spare.
Der brug for flere elever på skolen og vi skulle gerne have
forældrene til at vælge vores skole og samtidig skal folkeskolen
brandes.
Basen/SSP vil gerne stå for at faciliterer et møde mellem skolen
Lokalrådet, idrætsforeningen og øvrige interesserede.

Opfølges:

Lene
Næste møde

Næste møde

Kirsten/Jette

Dialogmødet

Lene, Henrik H
og Carlo
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Skolen (Hanne) sender forslag til datoer for møderne.
Skolen
Skolen er vigtig for vores lokalområde.
3.e
Vores bus – 380R – er foreløbig fredet. Drøftelserne er udskudt
og det er først fra 2020 spørgsmålet om besparelser vil komme
op igen. Vi følger det tæt.
Måske bliver der afsat en pulje til trafiksikkerhed. Lokalrådene
skal svare på hvad de mener der skal til for at øge sikkerheden.
Der har netop være en undersøgelse i vores område. Antal
køretøjer og hastigheder blev undersøgt.
Henrik Ø kontakter Julie for at få resultatet af undersøgelsen.
Henrik Ø.
3.f
Indlæg til Lokal Nyt om rundkørslen på Bøgebakkevej og
problemer med at bilisterne ikke overholder vigepligt, kører
venstre om og kører alt for stærkt. En pige blev kørt ned.
Jette skriver et stykke til næste blad om det.
Jette

Ad.4

Ad.5

Ad.6

Det bliver et fast punkt på fremtidige møder at aftale hvem der Næste møde
indslag til næste Lokal Nyt.
Når Lene sender noget ud, og hvis vi ikke kommenterer,
Lene/Jette
betragtes som godkendt - ”at tie er at samtykke”.
Referatet lægges op på vores hjemmeside når det er godkendt
af Lene. Helst inden for en uge efter mødet.
På møderne serveres bare lidt kaffe/te og øl/vand – bare lidt
brød eller kage. Alle kan godt nå at spise hjemme fra.
Det er aftalt at der er kr. 150,- til hvert møde.
Lene har fået overdraget domænet, men mangler One.can
Lene hører Hugo om der ligger andre sites på den server. Hvis
der gør, skal vi have mulighed for at hente vores, ellers skal vi Lene
bare have det hele – abonnement m.m.
a.
Lene og Annette deltager i samarbejdsmødet 17. april
b.
Carlo, Mette, Henrik Ø, Brian B, Jette, Lene og Kirsten deltager
i dialogmødet 19. april
c.
Kirsten tager sig af tilmeldinger til affaldsindsamlingen den
22. april. Man kan også bare møde op på Kulsviergården.
d.
Annette var med på Kulsviergården. Ingen fra Lokalrådet var
med på mødet i Hillerød.
Der planlægges aktiviteter på dagen, den 3. juni. Det ligger i
Borgerforeningens regi.
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Ad.7

e.
Borgerforeningen har en bod på Alsønderup Fester. Det er ikke
meningen at de vil oplyse og agiterer, men for hygge og sjov.
Vi drøftede om Lokalrådet bør have en bod til næste år for at
komme i dialog med borgerne, men vi tror ikke at det er det
bedste sted og tidspunkt for der kommer rigtig mange ude fra.
Vi vil se om vi kan holde en sommerfest i Lokalrådet. Forslag
til dato den 15. juni.
Henrik Ø tjekker om det evt. kan være hos ham.
Mette skal på barsel og har termin den 26. august.

Næste møde den 6. juni 2018 kl. 19.00 hos Kirsten Dysted, Rørmosevej 22 i Tulstrup

4

