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Beretning	for	Alsønderup	Sogns	Lokalråd	–	2017-2018	
-	fremlagt	på	den	ordinære	generalforsamling,	30.	oktober	2018.	
	

 

På Lokalrådets generalforsamling i 2017 blev det besluttet, at den nyvalgte bestyrelse skulle 
definere en handlingsplan for det kommende års arbejde, og det blev på den baggrund vedtaget på 
bestyrelsens første ordinære møde i november, at der skulle arbejdes med 7 indsatsområder: 

• Identifikation af lokalrådets arbejde 
• Økonomi 
• Velkomstpjece til nytilflyttere 
• Politik 
• Faciliteter i Alsønderup Sogn 
• Trafik, Miljø og Natur 
• Lokalt Nyt 

Bestyrelsens medlemmer fordelte sig på de respektive grupper, og der blev lagt op til, at 
arbejdsgrupperne kunne mødes mellem bestyrelsesmøderne, der blev fastsat til en gang hver anden 
måned. Det er lykkedes for nogle arbejdsgrupper at mødes, mens andre har korresponderet via mail 
og endnu andre ikke rigtigt kom i gang. 

Bestyrelsen har holdt i alt 6 møder ud over det konstituerende møde. Møderne er holdt på skift hos 
bestyrelsesmedlemmerne og har varet ca. 2,5 time. Referater af møderne er gjort tilgængelig på 
Lokalrådets hjemmeside. 

Lokalrådets bestyrelses arbejde i det forgangne år beskrives i det følgende under overskriften af de 
7 indsatsområder: 

 

Identifikation af Lokalrådets rolle  

Bestyrelsen har været enig om, at arbejdet i Lokalrådets bestyrelse skal ske i åbenhed, og der skal 
være synlighed omkring de ting, der bliver drøftet. Det blev derfor besluttet at etablere en fælles 
mail og at høringssvar mv. der fremsendes i Lokalrådets navn sættes på hjemmesiden. Som det også 
fremgår nedenfor, har der ikke været den store aktivitet mht. høringssvar det seneste års tid – 
givetvis som følge af kommunalvalget, som har medført, at de nye politikere skulle finde deres ben 
at stå på. 

For at øge Lokalrådets synlighed blev der udarbejdet et logo for lokalrådet, som efterfølgende har 
været benyttet på skrivelser mv. der har lokalrådet som afsender. 

På sidste års generalforsamling blev lokalrådets rolle i forhold til Borgerforeningens rolle drøftet, 
og dette emne har også optaget lokalrådets bestyrelse efterfølgende. Det ledte til et møde med 
Borgerforeningens formand og næstformand, som begge deltog på lokalrådets bestyrelsesmøde i 
juni, hvor mulige samarbejdsflader blev drøftet. 
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Såvel Borgerforeningens som Lokalrådets opgave er at varetage lokalområdets borgeres interesse. 
Borgerforeningen har primært fokus på aktiviteter og at få borgerne samlet omkring aktiviteter, 
mens Lokalrådet varetager de mere politiske emner og direkte dialog med kommunen. Der var 
enighed om, at vi skal bruge hinandens ressourcer og holde hinanden orienteret. Det blev aftalt at 
nedsætte en fælles arbejdsgruppe med henblik på at optimere arbejdet i de to foreninger, men 
arbejdsgruppen har desværre ikke haft sit første møde endnu. 

	
Økonomi	

Lokalrådets økonomi er baseret på to primære indtægtskilder: et årligt tilskud på 10.000 kr. fra 
Støtteforeningen og et kontingent fra de betalende foreninger. Det var meningen, at der skulle 
arbejdes med kontingentstrukturen, der ikke umiddelbart er gennemsigtig, men dette er desværre 
ikke nået.  

Som det fremgår af regnskabet, har Lokalrådet en sund, men stram økonomi. Der har i det 
forgangne år ikke været udgifter til borgermøder mv, og det har derfor været muligt at fremsende en 
klage over Regionens fravalg af at udarbejde en VVM-analyse i forbindelse med en tilladelse til en 
ny grusgrav. I sådanne sammenhænge regnes Lokalrådet desværre for en virksomhed, og gebyret 
for at indsende en klage er derfor dobbelt så stort som hvis en enkeltperson havde klaget. Mere om 
selve klagen følger nedenfor. 

Da der gerne skal være mulighed for mindst et par gange årligt at indkalde til borgermøde, hvis der 
opstår behov for det, kunne Lokalrådet se, at det fremover vil være svært at få økonomien til at 
hænge samme, og derfor blev der rettet henvendelse til Lokalt Nyt om en nedsættelse af betalingen 
hertil. Det blev besluttet, at betalingen fra 2018 til Lokalt Nyt halveres og dermed udgør 5.500 kr. 

På sidste års generalforsamling var der en del kritik af, at Erhvervsklubbens økonomi var blandet 
sammen med Lokalrådets økonomi. Bestyrelsen tog derfor en drøftelse af, hvor vidt det var muligt 
at videreføre Erhvervsklubben, og i så fald at finde en måde at udskille økonomien. Da der ikke var 
kræfter i bestyrelsen til at afholde møderne i Erhvervsklubben, blev det besluttet at nedlægge den. 
Medlemmerne, der havde betalt  for 4 arrangementer i 2017, men kun fået 2, blev spurgt, om de 
ville have deres penge retur, eller om de måtte overgå til Lokalrådets arbejde. En enkelt ønskede sit 
resterende kontingent refunderet, mens de øvrige medlemmer afstod fra muligheden. 

Lokalrådet er i øvrigt i årets løb blevet registreret i virk.dk, har fået Nem-ID og er blevet registreret 
som sporadisk B-indkomst betaler, så vi kan registrere, når vi hyrer omdelere til pjecer mv. (se 
nedenfor). 

 

Velkomstpjece til nytilflyttere  

Der har gennem flere år været arbejdet med at få udarbejdet et velkomstmateriale til nytilflyttere til 
lokalområdet. Det står klart, at vi meget gerne vil gøre noget mere for at informere om alt det gode, 
der sker i vores lokalsamfund. Dette ønske er der flere der har, og på et møde i april, hvor Tina 
Folkmann fra ASGI, havde taget initiativ til at samle repræsentanter fra stort set alle foreninger, 
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blev det besluttet at lave en fælles indsats. Arbejdet på dette område er derfor overgået i et andet 
regi. 

 

Politik  

Under overskriften ”politik” sorterer en række tiltag: dels følges der løbende med i, hvad der sker i 
byrådet (og andre steder), der har relevans for vores lokalområde, dels afholdes og deltages der i 
arrangementer, der har politisk relevans. Nedenfor oplistes de arrangementer, Lokalrådets 
bestyrelse har deltaget i på den ene eller den anden måde. 

I november forud for kommunalvalget afholdt Lokalrådet – traditionen tro – vælgermøde med 
deltagelse af (spids)kandidater fra alle de opstillede partier. Det plejer at været et tilløbsstykke for 
såvel politikere som for lokalområdets borgere, og det var det også denne gang. Alle partier var 
stærkt repræsenteret og der var en god dialog og debat med de omkring 150 deltagere, der var 
dukket op. Faktisk var der så mange, at det planlagte prøvevalg, der skulle foregå før og efter 
pausen måtte omdefineres, da der var trykt for få stemmesedler. 

I december afholdt Kommunen et borgermøde omkring lokalplanen for Baunevej. Mødet blev sat i 
værk med meget kort varsel, men det lykkedes – nok især ved hjælp af facebooksiden Tulstrup-
Alsønderup-Nejede – at samle 30 til 40 interesserede. På mødet blev der kort fortalt om projektet, 
og der var mulighed for at stille spørgsmål til kommunen. Der var mange spørgsmål til inddragelsen 
af såvel Baunetgården og til boldbanerne i lokalplanen, og det blev fra kommunens side 
understreget, at der ingen planer var om at ændre noget der. 

I april måned blev der gennemført et fælles møde med byrådets medlemmer og alle kommunens 
lokalråd. Det var en god lejlighed til både for politikere og for lokalrødder at lære hinanden bedre at 
kende og finde ud af, ”hvad der rører sig”. Vi havde fra Alsønderup Sogns Lokalråd meldt os 
talstærkt til planlægningen af mødet – vi udgjorde 3 ud af 5 medlemmer foruden kommunens 
konsulent. Mødet blev indledt af borgmesteren, som blev efterfulgt af formanden for det nye §17 
stk. 4 udvalg om borgerinvolvering. Herefter fik hvert lokalråd ”besøg” af politikere og deltagende 
administrative medarbejdere, og vi drøftede emner, som lokalrådene på forhånd havde meldt ind. Vi 
drøftede de fremtidige planer for skolen i Alsønderup og Trafiksikkerhed i lokalområdet. 

På mødet blev det nævnt, at lokalrådende ville få en plads i udvalget for borgerinvolvering, og efter 
mødet blev lokalrådende enige om at vælge en repræsentant fra Gadevang. Vores lokalrområde er 
dog ikke ”snydt”, da Annette Rieva indgår i udvalget som politisk valgt. 

 

Faciliteter i Alsønderup Sogn 

I dette indsatsområde indgår samarbejde med bl.a. skole, institutioner og øvrige tiltag, der skal gøre 
vores lokalsamfund endnu mere attraktivt for borgerne. Der er sket en hel det på dette område, men 
det er ikke lokalrådets fortjeneste – derimod de mange frivillige som samles om en god sag. Susan 
Christiansen fra skolens HFO har stået i spidsen for at sikre tiltag omkring skolen, og bl.a. er der 
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blevet sat en fin O-løbsbane op, sponseret af midler fra Johannes Fog til pæle. Brug Skolen sikrede 
tilspidsning mv. og Borgerforeningens Handyteam fik sat pælene op. Fantastisk samarbejdeJ 

Der er rigtigt mange gode ideer til initiativer, men generelt er det gældende, at der mangler 
finansiering. Derfor søges gode kræfter til fundraising mv., der kan hjælpe projekterne på vej. 

Et andet rigtigt godt initiativ som også har sikret en masse samarbejde er ”Sammen er vi MERE” – 
en fællesspisning, der skal sikre, at vi kommer til at kende hinanden bedre i lokalområdet. 
Udgangspunktet var. at vi gerne ville gøre noget for vores unge mennesker, og en gruppe bestående 
af repræsentanter fra Borgerforeningen, ASGI og Lokalrådet tog derfor kontakt til kommunens 
SSP. Her mente man, at der skulle startes et andet sted – så  i stedet for først at fokusere på de unge, 
skulle der etableres et fællesskab. Det kunne være i form af en fællesspisning, og gode kræfter fik  
kontakt til Søren Lerche, der arrangerer fællesspisning på Hillerød Bibliotek. Den første 
fællesspisning blev afholdt i september, og det var en fantastisk aften, med lækker mad og endnu et 
rigtig  godt eksempel på samarbejde på tværs. Tak til alle de gode kræfter, der trådte til – det bliver 
spændende at se, hvad det udvikler sig til. 

 

Trafik, miljø og natur  

Som overskriften indikerer, spænder dette indsatsområde bredt, og der er også sket en del i det 
forgangne år. 

Som nogen sikkert har bemærket, har kommunen gennemgået  trafiktælling i vores lokalområde, og 
det var nogle spændende resultater, der kom ud af det.  Knap 4000 biler kører dagligt gennem 
Tulstrup og på Pibe Møllevej nord for Alsønderup, kører 68 % af bilisterne for stærkt . Dette viser, 
at der klart er behov for initiativer til at øge trafiksikkerheden. Lokalrådet har derfor taget kontakt 
til kommunen og har i september haft et møde med formanden for Arkitektur, Byplan og 
Trafikudvalget, Dan Riise. Her blev der bl.a. drøftet konkrete trafikdæmpende tiltag, flytning af 
fodgængerfeltet i Tulstrup og ved Kulsviergården i Alsønderup, og bedre trafikforhold for cyklister  
og skolesøgende børn. Der er endnu ikke sat penge af til nævnte tiltag, men det sker forhåbentligt 
næste år (og måske også de følgende år). Lokalrådet opfordrede til at søge value for money, så 
simple, billige løsninger vælges, hvis det er muligt. Denne sag følges fortsat. 

En anden større ting, der fylder i manges trafik-bevidsthed er den (måske) kommende omdannelse 
af Forlængelsen til en reel motorvej. Sidste efterår blev der gennemført en VVM-analyse af 
motorvejens konsekvenser, og Lokalrådet indsendte – stærk hjulpet af Lise Lausten Frederiksen – et 
høringssvar til VVMen. Her blev der bl.a. påpeget ønsket om at bevare køremulighed ad 
Frederiksværksgade, og at få udvidet tilkørslen mod vest ved Isterødvejen. Nu er VVM-analysen 
gennemført, og i skrivende stund er der nu en høring af selve vejprojektet. Det fremgår af 
materialet, at man ikke (foreløbigt) planlægger at bevare muligheden for at køre med bil ad 
Frederiksværksgade – det er en sag Lokalrådet agter at forfølge, for det vil være et stort tab for 
vores tilknytning til Hillerød, hvis denne mulighed forsvinder. 

Lokalrådet fulgte også aktivt med, da det kom frem, at Regionen overvejede at stoppe  eller 
beskære sit tilskud til busruten 380R. Heldigvis blev planerne skrinlagt, men lokalrådet følger 
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fortsat sagen, for hvem ved, om de skulle få den dårlige ide igen til næste års planlægning af 
busruterne. 

På miljøområdet tog Lokalrådet sammen med Borgerforeningen initiativ til at deltage i Danmarks 
Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. På dagen slog vi os sammen med endnu en 
indsamlingsgruppe i Alsønderup. Arrangementet  var en stor succes – 34 børn og voksne 
deltogdeltog i affaldsindsamlingen i og omkring Alsønderup og Tulstrup, og der blev i alt indsamlet 
ca. 150 kg. affald. Flot – og lidt tankevækkende, at der lå så meget affald… 

I december kom det frem, at Region Hovedstaden havde givet tilladelse til at grusgraven kunne 
udvide sine aktiviteter omkring Nejede. Lokalrådet indsendte en klage over at der ikke blev 
gennemført en reel VVM-analyse, da screening af miljøet indeholdt fejl og mangler, som ikke 
burde danne grundlag for en beslutning. Det skal understreges, at der ikke blev klaget over 
tilladelsen til Grusgraven – Lokalrådet har intet imod disse aktiviteter. Der er endnu ikke kommet 
en afgørelse på klagen, men vi er stillet i udsigt, at det vil ske inden for et års tid, så der kommer 
nok en afgørelsen inden for et par måneder. 

 

Lokalt Nyt 

Som rosinen i pølseenden kan nævnes, at Lokalrådet også i år har indgået  som en aktiv del af 
Lokalt Nyts redaktion. Det er vigtigt at have et lokalt talerør, hvor store såvel som små nyheder kan 
formidles, og da bladet nu i år er kommet i farver, er glæden endnu større ved at modtage bladet ca. 
hver anden måned. 

Det var en ”kort” gennemgang af årets gange i Alsønderup Sogns Lokalråd. Men inden der takkes 
helt af, skal der lyde en stor tak til 

• Betty Andersen, der har bistået Lokalrådet på forbilledlig vis med at betale regninger, sende 
opkrævninger ud og alt andet, der er relateret til de økonomiske aktiviteter, der trods alt er. 

 

• Hans Torben Andersen for grundig revision og god assistance i forbindelse med korrekt 
registrering honorarkorrekt – uden Hans Torbens hjælp er det ikke sikkert, at vi var kommet 
ordentligt på vej her. 

	


