ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD
Referat af ordinært møde 30. august 2018

Hos Henrik Østergaard
Til stede: Henrik Østergaard, Lene Riis, Carlo Medici, Henrik Hansen, Brian Boese, Jette
Kit Nordentoft.
Afbud: Mette Larsen; Brian Nedergaard, Kirsten Dysted, Annette Rieva
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra indsatsgrupperne:
a. Økonomi
- Årsregnskab v/Carlo
b. Politik – herunder seneste fra kommunen
1. Kommende høringer?
2. Møde med grusgraven, mandat skal afklares (Henrik H, Carlo)
c. Faciliteter
d. Trafik, miljø og natur
- Møde den 10. september på rådhuset om trafikforhold
e. Lokal Nyt
- Deadline den 5. september
3. Hjemmeside, arkiv mv.
- Status
4. Fremtidigt samarbejde med Borgerforeningen
- Opsamling fra sidste møde
5. Møder og arrangementer
a. Fællesspisning den 13. september
b. Generalforsamling den 30. oktober
- Annoncering i Lokal Nyt
- Beretning
- Hvem er på valg?
6. Drøftelse af Lokalrådets rolle generelt (fra sidste møde)
7. Eventuelt
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Punkt
Opfølges:
Ad.1
Godkendt
Ad. 2 Økonomi
a.
Carlo omdelte og gennemgik regnskabet.
Årets resultat er lidt bedre end de to forudgående år.
det skyldes bl.a. at vi har fået kontingenter ind fra erhvervsklubben og de fleste af erhvervsklubbens medlemmer har afslået at få kontingent tilbage da klubben blev opløst.
Fra næste år er Lokalrådets bidrag til Lokal Nyt halveret og vi
har ikke brugt så mange penge på bestyrelsesmøder og heller
ikke holdt sommerfest.
Sidste år holdt vi vælgermøde, den udgift kommer heller ikke
til næste år.
Alt i alt skulle det løbe sådan nogenlunde rundt i 2019.
Udgifter til kontorhold er bl.a. gebyr for vores domænenavn.
Regnskabet er revideret og godkendt.
Carlo omdelte også en balance på mødet.
Politik
b.1
Vi sendte ingen kommentarer ind til kommunens økonomi.
Der har heller ikke været nogle nabohøringer.
b.2
Der har endnu ikke været møde med grusgraven og vi savner
stadig afklaring af hvilken agenda vi møder med.
Fra Lokalrådet er det ikke en klage over grusgraven som
virksomhed, men om den manglende VVM undersøgelse.
Vi har klaget over grundlaget for den seneste tilladelse og ikke
over selve grusgraven. Forvirringen opstår måske fordi en
indsigelse mod grundlaget for en afgørelse hedder en ”klage”.
Carlo har overfor Nævnes hus præciseret at det er en indsigelse over proceduren, den manglende VVM undersøgelse.
Hvis vi får medhold i at undersøgelsen skulle være lavet, bliver
den lavet. Får vi ikke medhold er den sag lukket.
Lene/Henrik
Vi forsøger igen at få et møde i stand med grusgraven.
/Carlo
Faciliteter
c.
Der er blevet doneret stolper for kr. 5000 af Johns. Fog. De er
blevet spidset til og sat op i området til brug for orienteringsløb.
Streetlab kommer med aktiviteter for de unge på skaterbanen.
Vi mangler en fundraiser så økonomien i Lokalrådet kan blive
lidt bedre og give os større muligheder for at lave aktiviteter.
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Trafik
d.
Vi har fokus på trafik og hastighed. Det er vigtigt at prioriterer
indsatsen omkring trafikken.
Kommunen vil gerne udskyde mødet for at Dan Riis kan være
med. Det betyder desværre at de ikke kommer her ud, men at
mødet i stedet bliver på rådhuset mandag den 10. september
kl. 16.00. Henrik og Carlo deltager i mødet.
Henrik H/Carlo
Vi vil gerne have hastighedsmålinger, f.eks. ATK (Automatisk
Trafikkontrol).
Carlo oplyste at med hensyn til ideen om ”urørte skove”, er der
endnu ikke kommet noget, men det er på vej.
Gribskov og Hillerød kommune (muligvis flere), er gået sammen
om at arbejde på at få fibernettet udbredt i hele kommunen.
Henrik Ø. Tager det op på mødet med kommunen.
Henrik Ø.
Lokal Nyt
e.
Lene indleverer annonce om generalforsamlingen til Lokal Nyt. Lene
Deadline 5. september
Ad. 3

Brian B har sat Lokalrådets mail op sådan at mail til automatisk
bliver sendt videre til alle rådets medlemmer.
Brian har også lavet et link på hjemmesiden til ”foreninger”,
men lige nu er det kun Hestehavegaard grundejerforening der
ligger der.
Vi aftalte, at selv om mail fra f.eks. kommunen kommer til alle,
er det formandens ansvar at svare på den eller uddelegere til
andre i rådet.
Det skal altid være til webmastermailen, så det altid er den –
uanset hvem der sidder i bestyrelsen.
Brian lægger vores logo ind på hjemmesiden. Opretter nyt
Brian B
password og sender besked til webmaster, administrator og
Lene.
Når vi vil ændre password kommer mailen til Kulsviergården.
For nærværende lader vi det være sådan. Vi regner med at de
består længe endnu.

Ad.4

Tina havde indkaldt til møde i april, og der har lige været endnu
et møde. Marin har lavet en fin hjemmeside med en kalender,
som alle kan bruge.
Der tales om at arbejde på en fælles weekend for alle med
mange forskellige aktiviteter.
Både Lokalrådet og Borgerforeningen arbejder med ”Velkomst
til nye”. Vi har ikke penge til en fysisk folder, så vi er nødt til at
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Ad.5

Ad.6

gå efter en elektronisk løsning via hjemmesider.
Martin vil se på en dato og indkalde Kirsten og Jette til et møde,
så vi kan få samlet det hele.
Fællesspisning
a.
Der er gratis fællesspisning på skolen den 13. september
under overskriften ”Sammen er vi mere”.
Lene står for annoncering i Lokal Nyt.
Generalforsamling
b.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Jette bestiller Kulsviergården og adgang til øl og vand, som vi
lægger op til at folk selv betaler.
Lene skriver en liste over emner til bestyrelsens beretning og
vi andre byder ind. Drøftes på bestyrelsesmødet d. 22. oktober.
Mht. hvem der går ud og hvem der stiller op, se skemaet nedenfor. Brian B. stiller ikke op, men vil gerne hjælpe med at får
styr på hjemmesiden.
Lene spørger Flemming Lynge om han vil være dirigent.
Umiddelbart synes vi det er for meget med både et Lokalråd og
en Borgerforening i vores lille område.
De fleste i Lokalrådet er af den opfattelse at de to bør slås sammen for at udnytte kræfterne bedst muligt.
Flere gav udtryk for at det er et problem at vi ikke kender holdningerne hos de borgere vi repræsenterer, og at der er et
stort problem med demokratiet sådan som det fungerer p.t.

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
2017 for 2 år
2017 for 2 år
2017 for 2 år
2017 for 1 år

Martin/Kirsten/
Jette

Lene

Jette
Lene

Lene

På valg i år
2018 – stiller ikke op
2018 – stiller ikke op
2018 – stiller ikke op
2018 – stiller ikke op
2018 – modtager genvalg
2019 – ikke på valg
2019 – ønsker at udtræde
2019 – ikke på valg
2019 – ønsker at udtræde
2018 – stiller ikke op

Næste møde den 22. oktober 2018, kl. 19.00 hos Lene Riis.
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