ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD
Referat af ordinært møde 6. juni 2018

Hos Kirsten Dysted
Til stede: Henrik Østergaard, Carlo Medici, Henrik Hansen, Brian Boese, Brian
Nedergaard, Kirsten Dysted, Jette Kit Nordentoft, Annette Rieva kom senere.
Afbud: Lene Riis, Mette Larsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra indsatsgrupperne:
a. Økonomi
- Herunder afvikling af Erhvervsklubben (Carlo)
b. Velkommen til nye
c. Politik – herunder seneste fra kommunen
1. Kommende høringer?
2. Valg af lokalrådenes repræsentant til § 17 stk. 4 udvalget om
borgerinvolvering. Valg den 28. maj og Carlo repræsenterede os.
3. Møde med grusgraven, mandat skal afklares. (Henrik H, Carlo)
4. Orientering fra samarbejdsmødet
5. Orientering fra dialogmødet, herunder input til indlæg om mødet i Lokal
Nyt til Lene
d. Faciliteter
1. Basen/SSP møde med skolen og idrætsforeningen
e. Trafik, miljø og natur
1. Analyse af trafikken i vores område (Henrik Ø.)
2. Orientering fra affaldsindsamlingen
f. Lokal Nyt
1. Hvem skriver indlæg til næste nummer
3. Hjemmeside, arkiv mv.
a.
Indhold
b.
Mailadresser
c.
Elektronisk arkiv (hvor langt er vi)
4. Fremtidigt samarbejde med Borgerforeningen (Martin Rieva formand for
Borgerforeningen og Dorte Horsbøl næstformand)
5. Møder og arrangementer
a. Opsamling på åbning af Kongernes Nordsjælland
b. Dato for næste ordinære generalforsamling i Lokalrådet, iflg. Vedtægterne
skal generalforsamlingen holdes inden udgangen af oktober.
Forslag til dato: 30. oktober 2018 på Kulsviergården
6. Eventuelt
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Punkt
Ad.1
Referat af mødet den 10. april godkendt.
Dagsorden godkendt, om end der kom kommentarer til at den
er meget lang.
Ad.2

a. Økonomi
Erhvervsklubben afvikles. Betty har oplyst at der kun er en der
har bedt om at få pengene tilbage. Resten af pengene er overført til Lokalrådet. Det løber op i ca. kr. 10.000 så det er en
meget stor hjælp til Lokalrådets stramme økonomi.
Vi skal se på kontingenterne og evt. komme med et
forslag til behandling på generalforsamlingen.
Carlo taler med Hugo om at få hans forslag til ændring af
kontingenterne. Carlo beder også Betty om en oversigt over de
kontingenter der er opkrævet. Carlo forsøger at få det klar
(til Jette) så det kan udsendes sammen med referatet.
b. Velkommen til nye
Kirsten og Jette har drøftet hvordan vi kan tage imod nye
tilflyttere. Notat bliver sendt ud sammen med referatet.
Brian foreslår at vi kommer i gang med hjemmesiden og får lagt
link op nu.
I den forbindelse ønsker Kirsten og Jette også at vi drøfter
Lokalrådets rolle generelt og forholdet til Borgerforeningen.
c.1 Politik – kommende høringer
Der afholdes møde torsdag den 7. juni om kommunens spildevandsplan. Vi blev inviteret med få dages varsel, og ingen har
mulighed for at deltage.
Vi er heller ikke ramt af radon herude, og det planen handler
om, er øst og midtbyen.
c.2 Valg af repræsentant
Ved valget af repræsentant for lokalrådene (§17, stk.4 udvalget
om borgerinvolvering) var der 7 lokalråd repræsenteret, Carlo
var mødt for os.
Valget faldt med 4 stemmer på Gadevangs repræsentant Niels
Henrik Meedom.
c.3 Grusgraven
Mødet er ikke afholdt. Der mangler afklaring af mandat. Vi talte
om at vi gerne vil i dialog med grusgraven om genopretning af
området og fremtidig brug når gravearbejdet er slut.
c.4 Samarbejdsmødet
Mødet mellem de frivillige i vores sogn var velbesøgt, og der
var god debat. Det blev besluttet, at der skulle laves en liste

Opfølges:

Næste møde

Carlo
Jette

Næste møde

Næste møde
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Ad.3

Ad.4

over det vi hver især beskæftiger os med, så der kan skabes et
fælles overblik over, hvad der "rører sig".
c.5 Dialogmødet og Lokal Nyt
Det blev aftalt at planlægningsgruppen skulle mødes og samle
trådene – dette møde har endnu ikke fundet sted.
Input til indlæg i Lokal Nyt skal sendes til Lene
e.1 Trafik, miljø og natur
Uheldet på Pibemøllevej og den analyse der er lavet blev
drøftet på dialogmødet. Henrik Ø har skrevet til Dan Riise, og
har fået svar tilbage at Trafiksektionen gerne vil mødes med os
om trafiktællingerne og de øvrige trafikale problemer. I Nejede
har kommunen udarbejdet en rapport om ”byporte” og hastigheder gennem Nejede. I den rapport står der også at kommunen har frabedt sig chikaner og vejindsnævringer.
På Baunevej er der end ikke hastighedsbegrænsning, så det er
tilladt at køre 80 på hele strækningen. Det har selvfølgelig også
betydning for trafikforholdene ved skolen og det er det vi for
nærværende koncentrerer os om.
Vi besluttede at kontakte Nordsjællands politi for at få en trafikindsats i vores område når vi har holdt møde med kommunen.
Henrik Ø sender tidspunkt for mødet med kommunen ud, og
de der kan melder sig til.
c. Faciliteter
På sidste møde blev sammenhængskraften drøftet. Basen har
taget styringen på projektet, hvor de arrangerer fællesspisning
og de har lavet et oplæg om frivilligt arbejde. Kulsviergården er
også gået med og lægger lokaler til.
e.2 Affaldsindsamling
Der var to grupper tilmeldt. Grupperne slog sig sammen og der
var 33 der gik på vejene ud fra Alsønderup. Der blev samlet
150 gk affald på blot 2 timer.
f. Lokal Nyt
Kirsten skriver et indlæg til Lokal Nyt om affaldsindsamlingen.
Lene vil gerne skrive et indlæg om dialogmødet, men vil gerne
have input fra de øvrige der deltog.
Hjemmeside, arkiv mv.
Brian har ikke nået at se på det Lene har sendt.

Alle der deltog
I Dialogmødet

Henrik H
Henrik Ø

Kirsten
Deltagere i
dialogmødet
Næste møde

Fremtidigt samarbejde
Martin Rieva og Dorte Horsbøl fra Borgerforeningen kom og
deltog i mødet under dette punkt.
Borgerforeningens formål er at varetage borgernes interesser
på alt andet den det politiske. De står for arrangementer og for
at få samlet borgerne omkring aktiviteter. Der er p.t. 70 – 100
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medlemmer af foreningen.
Vi skal arbejde på at bruge hinanden (Borgerforeningen og
Lokalrådet) og holde hinanden orienteret. Lokalrådet kan
have et debatforum på Borgerforeningens hjemmeside.
Borgerforeningen har også et ”plug in” hvor man eks. kan lave
en meningsundersøgelse.
Vi kan også bruge Borgerforeningens kalender til arrangementer eller f.eks. høringssvar.
Det blev besluttet at vi nedsætter en fælles arbejdsgruppe
mellem Lokalrådet og Borgerforeningen. Nadja, Martin og Dorte
fra Borgerforeningen og Kirsten og Jette fra Lokalrådet.
Jette sender referatet til Martin, der indkalder til et snitfladeMartin
møde.
Ad.5

Ad.6

a. Kongernes Nordsjælland
Der var desværre ikke mødt særligt mange til åbningen af
Kongernes Nordsjælland.
b. Dato for ordinær generalforsamling
Vi besluttede at datoen for den ordinære generalforsamling er
den 30. oktober 2018 på Kulsviergården.
Jette har reserveret Kulsviersalen og giver endelig besked til
Betty.

Jette

Sommerfesten aflyses.

Næste møde den 30. august 2018 kl. 19.00 hos Henrik Østergaard, Gydelandsvej 3, Alsønderup
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