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Referat fra bestyrelsesmøde 8. maj 2019 

 

Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergård (HØ) – Tine Bojer 
Jørgensen (TBJ) – Leif Thomsen (LT) – Fraværende: Mette Janes Larsen (MJL) - Hanne Sommersel 
(HS) –  

 

1. Godkendelse af referat fra vores første møde, den 13/3 2019 
Referatet godkendt. Fremsendes til KJ som lægger det ind på hjemmesiden. 

2. Status på problemerne med hjemmesiden og det arbejde, der resterer 
LT: Efter mange besværligheder, er der nu endelig etableret de nødvendige adgange, til at redigere 
hjemmesiden. 
Alle har adgang nu. KJ tager de af LT skitserede problemer op. 
Hvem står bag e-mailadressen webmaster@alsonderup.dk? LT arbejder på at finde ud af det. 
Referater sendes til KJ fra LT. KJ lægger ind på hjemmesiden indtil andet aftales. 

3. ”Bordet rundt” – gensidig orientering og dialog 
KJ: Dialogmøde med Hillerød Kommune 22.05.19. Fire er tilmeldt.   
LT: Arkitekturpolitik i Hillerød Kommune. Har vi lokale arkitektoniske forhold, som vi kan bringe til 
torvs. Der skal skrives et indlæg med baggrund i oplægget i LokaltNyt. Kan følges op med et 
arrangement i forbindelse med Happy Sommer 7/9. CM laver oplæg. Deadline 21.07.19. 
Lokalrådet har bevilliget 500 kr. til Happy Sommer. 
Velkomstmøde 4. juni: TBJ var det en ide at tage op på dialogmødet. 
TBJ: Omtalte generalforsamling i gymnastikforeningen.  
TBJ: Kan man lave en folder til uddeling til nye tilflyttere. 
TBJ: Der mangler samarbejde mellem børnehaver og skolen.  
Det er vigtigt, at børnehave og skole arbejder sammen om, at gøre reklame for skolen, så flest 
mulige børn bliver indskrevet i ”vores” skole. 
Kan ASL gøre noget for at skubbe til dette samarbejde? TBJ snakker med Martin / Annette Rieva. 
TBJ: Kan der laves en folder. TBJ mener / undersøger, om der er en mulighed for at få adresse på 
tilflyttere. 
TBJ: Orienterede om fællesarrangementet Happy Sommer, som er programsat til 7/9-19. 
CM: Kommer under senere punkter 
HØ: Nabohøring Fruebjergvej 5. Ikke noget vi vil blande os i. 

4. Skal vi skifte bank? 
CM går i aktion og gør noget ved det. 

5. Status på lokalrådets registreringer hos nemID, virk.dk og skat 
Er på plads.  
KJ sender noget til LT vedr. medarbejdersignatur, så der er to personer, der har adgang. 
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DK Hostmaster er på plads (CM). KJ kontrollerer at de rigtige oplysninger er på plads hos DK 
Hostmaster. 
WEB-hotel. Betaler vi noget. LT skal kontakte dem og finde ud af hvad der er op eller ned. 

6. Status på LokaltNyt 
LT: Reklame for fælles kalender er faldet ud i næste nummer. 

7. Pulje-tilskud modtaget fra Hillerød Kommunen på vores ansøgning 
Har vi fået penge. CM kontakter Betty og hører, om der er kommet penge. 
LT skal komme med et bud på tekst og udformning af reklametavler. Hvor skal de sættes op. 

8. Vejdirektoratets håndtering af høringssvar for Hillerødmotorvejens forlængelse 
TBJ: Skrivelse vedrørende høring om motorvejens forlængelse. Vi skal skrive til Hillerød Kommune, 
at en udvidelse af tunnellen Frederiksværksgade er 1. prioritet for os. 
TBJ og LT laver skrivelse til Hillerød Kommune 
Bestyrelsens holdning til tunnelen under motorvejens forlængelse i forhold til tunnelen 
Frederiksværksgade blev drøftet. Frederiksværksgade har 1. prioritet i lokalområdet. 

9. Trafiksanering Bendstrup-Lykkesholm er sat på hold (besked fra Annette Rieva)- 
Er taget til efterretning. Pengene skal bruges til at reparere en skole for skimmelsvamp. 
CM har skrevet til Hillerød Kommune ang. Hvordan, der er opstået skimmelsvamp. Det er p.g.a. 
fejlmontering af solpaneler. 

10. Status fra Leif og Klavs på øvrige aktiviteter og udfordringer siden sidst 
Er behandlet under tidligere punkter 

11. Fremtidige fokusområder for Lokalrådet, jævnfør Leif’s noter i referatet. 
Er tidligere bestyrelsesmedlemmer koblet fra på e-mail? 
LT prøver at komme ind bag e-mailadressen. Er det one.com der står for det.  
HØ: Har en mail fra Brian Bose om, at tidligere medlemmer er slettet og e-mailadressen er rettet til, 
så den kun omfatter nuværende medlemmer af ASL bestyrelse. 

12. Dagsorden til kommende møder (invitationer, struktur og faste punkter) 
Tilfredsstillende. Fortsætter i nuværende form. 

13. Eventuelt. 
Er HS med på maillisten? 
Hvem administrerer vores mail? Er det one.com? 
Hvad er ideen i at bevare tunnellen under / ved Enebakken. 

Hvem har oprindelig lavet ASL hjemmeside. Det er Ole Andersen. Skovfoged tidligere boende 
Fruebjergvej 5, Strøgårdsvang. OA er pt. Ikke involveret i opbygning af hjemmesiden. CM prøver at 
kontakte OA for evt. hjælp til hjemmesiden. 

 

Referat udarbejdet af Leif Thomsen – 08.05.2019 
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