ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD
Referat af ordinært møde 22. oktober 2018

Hos Lene Tulstrup Have 17
Til stede:
Afbud:

Kirsten Dysted, Henrik Østergaard, Carlo Medici, Brian Nedergaard og
Lene Riis (ref.)
Henrik Hansen, Brian Boese, Annette Rieva og Jette Kit Nordentoft

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra indsatsgrupperne:
a. Økonomi
- de sidste ting vedr. regnskab
b. Velkommen til nye
c. Politik
d. Faciliteter
e. Trafik, miljø og natur
1. Møde med Kommunen v. Henrik Ø.
2. Høring vedr. Forlængelsen
f. Lokal Nyt
- hvem skriver indlæg til næste nummer – deadline 31. oktober?
3. Hjemmeside, arkiv m.v.
4. Møder og arrangementer
a. Generalforsamling
1. Indhold, roller og ansvar
2. Beretning
Punkt
Ad.1
Dagsordenen blev godkendt.

Ad.2

Opfølges:

a. Økonomi
Lokalrådet er nu godkendt som sporadisk B-indbetaler, og det
honorar, der blev udbetalt til omdeleren af flyeren til vælgermødet sidste år, er nu indberettet. Hermed kan revisoren godkende regnskabet.
Carlo undersøger posterne under hhv. gaver og gebyrer.

Carlo
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b. Velkommen til nye
Intet at referere.
c. Politik
Intet at referere.
d. Faciliteter
Intet at referere.
e. Trafik, Miljø og Natur
1. Møde med Kommunen
Henrik og Carlo deltog i et møde med Dan Riise og Ivan Christensen vedr. trafik i vores lokalområde.
Indledningsvist blev der fra kommunens side fremhævet 2 indsatsområder: Trafikregulering i Nejede og flytning af fodgængerfeltet i Tulstrup. Begge dele er dyre tiltag, men man vil se, om
det kan komme på budgettet i de kommende år.
Lokalrådet fremhævede følgende yderligere områder:
- Farten igennem Tulstrup og Alsønderup.
- Fodgængerfelt ved Kulsviergården
- Cyklistforhold til Bendstrup
- Tunellen på Frederiksværksgade.
Der var særligt fokus på at skabe en sikker vej for skolebørn.
Der var en god dialog og der blev lyttet, men der blev ikke givet
nogle konkrete løfter, og der skal derfor følges op på denne sag
fra Lokalrådets side.
Lokalrådets holdning er, at der skal ske så meget som muligt for
Pengene.
2. Høring vedr. Forlængelsen.
Der var enighed om, at der skal holdes et borgermøde for vores
lokalsamfund i starten af november måned (uge 45 eller 46) –
gerne med deltagelse af Vejdirektoratet og Kommunen. Lene
finder ud af, hvordan og hvornår og lavet et opslag på facebook- Lene
siden Tulstrup-Alsønderup-Nejede.
Ad.3

Hjemmeside
Intet at referere.

Ad.4

Møder og arrangementer
a. Generalforsamling
- Flemming Lynge har sagt ja til at være dirigent – Lene

Lene
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-

-

-

Ad.5

kontakter ham om de sidste detaljer.
Lene kontakter Hans Torben og hører, om han vil fortLene
sætte som revisor det næste år.
Lene tjekker, at der er tilsluttet projektor.
Lene
Lene beder Betty om at sende en mail til de betalende
Lene
Foreninger med dagsorden til generalforsamlingen samt
en venlig orientering om at der mangler kandidater til
bestyrelsen.
Lene laver power point præsentation med dagsorden – Lene
og punkter.
Carlo sender regnskab og budget til power point præsen- Carlo
tationen.
Beretning blev godkendt med få rettelser – Lene justerer. Lene
Der kan alene stemmes om nedlæggelse af Lokalrådet –
hvad man vælger at gøre, hvis Lokalrådet nedlægges,
skal ikke afgøres på Lokalrådets generalforsamling – det sk
skal ske i andet regi.
Henrik Ø. sikrer, at der er stemmesedler med afkrydsHenrik Ø.
ningsfelter for ja og nej.
Carlo sikrer gave til Betty og Hans Torben for deres ind- Carlo
Sats det forgangne år og til Flemming for dirigentrollen.
Lokalrådet mødes kl. 18.30 og sikrer opstilling af borde
mv. (Lene skal gå senest kl. 21.00).

Alle

Eventuelt
Intet at referere.
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