Alsønderup Sogns Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde 21. november 2018
Deltagere: Carlo Medici (CM), Henrik Østergaard (HØ), Klavs Jørgensen (KJ), Tine Bojer
Jørgensen (TBJ) og Leif Thomsen (LT)
Afbud (Barselsorlov): Mette Jannes Larsen (MJL)
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand:
Klavs Jørgensen
Næstformand:
Carlo Medici
Kasserer:
Carlo Medici
Sekretær:
Leif Thomsen
Bestyrelsesmedlem:
Henrik Østergaard
Tine Bojer Jørgensen
Mette Jannes Larsen
Midlertidig dagsorden for bestyrelsesmødet:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Hvilke områder skal vi koncentrere os om
4. Hvor mange møder skal vi holde
5. VVM motorvej
6. Hjemmeside
7. Møder og arrangementer
8. Eventuelt
Pkt. 1:
Dagsorden blev godkendt. En løbende dagsorden med faste punkter vi blive drøftet på kommende
møde.
Pkt. 2:
Posterne blev fordelt uden større problemer
Pkt. 3:
Af praktiske grunde blev det en generel drøftelse uden faste aftaler.
Punktet blev udsat til næste møde.
Pkt. 4:
Bestyrelsesmøder afholdes hver 2. onsdag i ulige måneder. Altså januar, marts, maj, juli (?) )– skal
drøftes og måske udsættes til august), september og november.
Det blev yderligere drøftet, at en løbende dialog foregår på mail, og at særlige forhold kan medføre
yderligere møder.
Pkt. 5:
Bestyrelsen udformer høringssvar.
Der var enighed, om at nuværende forbindelse gennem tunellen på Frederiksværksgade, har høj
prioritet, både for cyklister og bilister.
Nuværende tunnel under motorvejen via Enebakken kan på sigt få betydning, men for nuværende er
den ikke interessant.
Pkt. 6:
Bestyrelsen ønsker at skabe sig en oversigt over, hvilke kommunikationsveje der pt. kan benyttes af
bestyrelse og borgere. En liste vil blive indsamlet.
Formand: Klavs Jørgensen
Mølledalen 23, Alsønderup, 3400 Hillerød
Tlf.: 2078 7979 – E-mail: lokalraad@alsonderup.dk

Alsønderup Sogns Lokalråd
Kontakt til Lokalrådet vil være gennem e-mail: lokalraad@alsonderup.dk
Pkt. 7:
Blev ikke specifikt drøftet udover hvad der blev drøftet under pkt. 4
Dog var det fremme, at lægge op til, at Borgerforeningen og Lokalrådet kan have en observatør med
til foreningernes bestyrelsesmøder.
Pkt. 8:
Bestyrelsen skal have formuleret en vision / hvilke opgaver bør vi påtage os.
Lokalrådet indstiller Ole Hjorth Caspersen som kandidat til en plads i Nationalparkrådet –
Kongernes Nordsjælland. Indstillingen gælder området Geologi / Landskab, hvor muligheden for
valg skønnes størst. OHC har derudover interesse i et par områder, som kan være til gavn for vores
lokalområde
Dato for næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 9. januar 2019 klokken 19:00
Sted: Leif Thomsen, Nordskrænten 11, Tulstrup
Leif Thomsen – 22.11.2018
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