Alsønderup Sogns Lokalråd, lokalraad@alsonderup.dk
Klavs Jørgensen, Mølledalen 23, Alsønderup, 3400 Hillerød,

Referat af vores møde onsdag, den 28/8-2019 kl. 19.00
Deltagere:

Alsønderup den 3/9-2019

Henrik, Tine, Carlo og Klavs

Dagsorden
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Godkendelse af referat fra vores møde den 8/5-2019
Økonomi – regnskab, bankskifte og evt. fortsat ansøgning til støtteforeningen om midler i år
”Bordet rundt” – gensidig orientering
Planlægning af generalforsamling dato, lokale, formidling mv
Status på det arbejde med hjemmesidens problemer, der endnu ikke er påbegyndt
Overordnet plan for anvendelsen af puljemidlerne – hvornår og hvad, konkret?
Konkret – hvilke vigtige mails mangler Hanna at modtage?
Status på Lokalt Nyt
Eventuelt.

Referat
Mødet afløste det først inviterede møde den 14/8, hvor kun Carlo og Klavs kunne deltage.
1 Godkendelse af referat fra vores møde den 8/5-2019
Vi gennemgik referatet, punkt for punkt i forhold til aftaler og opgaver vil skulle handle på.
Pkt. 1: Klavs har ikke lagt referatet på hjemmesiden.
Pkt. 2: Klavs har fået adgang til mailadressen webmaster@alsonderup.dk på web-hotellet.
Pkt. 3: Carlo har ikke skrevet indlæg til LokaltNyt om vi har relevante lokale arkitekturmæssige
forhold.
Pkt. 5: Klavs har sendt data-behov til Leif for også at kunne blive oprettet med medarbejdssignatur
til NemID – så vi er 2 i Lokalrådet. Leif har ikke vendt tilbage.
Leif har ikke fået adgang til Web-hotellet – men det har Klavs i mellemtiden, efter kontakt
til Betty, der er administrator for Kulsviergården.
Pkt. 7: Leif har ikke fremsendt bud på tekst og udformning af reklametavler, herunder hvor de skal
sættes op.
Pkt. 9: Afdækning af arbejdet med at planlægge trafiksanering i Bendstrup og Lykkesholm er
netop bevilget i Byrådet.
Pkt. 11 Klavs har sikret, at tidligere bestyrelsesmedlemmer er koblet fra lokalråds-mailadressen.
Pkt. 13 Klavs har sikret sig administratoradgang til webhotellet – efter hjælp fra Betty.
Hanna var ikke koblet på mailadressen, men Klavs har tilmeldt Hanna, der kun mangler at
acceptere mail fra webhotellet, før det virker.
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2 Økonomi – regnskab, bankskifte og evt. fortsat ansøgning til støtteforeningen om midler i år
(orientering fra Carlo og Klavs, der behandlede dette ene punkt, der hastede, på mødet den 14/8)
 Revisor Hans Torben Andersen har underskrevet regnskabet (vi har alle efterfølgende modtaget det).
 Tilskud fra Støtteforeningen er ikke søgt i år – fordi vi har over 20.000kr. på bankkontoen og derved kan
lade beløbet gå til nogle af de foreninger, der måske har et større behov. Vi forventer at søge næste år.
 Arbejdet med at skifte fra Handelsbanken til Arbejdernes Landsbank er påbegyndt.
Det nuværende bank-gebyr er steget fra 35kr. til 1.250kr. pr. kvartal – altså en årlig stigning på 4.860!
3 Bordet rundt” – gensidig orientering
 Efter kommunens lokalrådstræf i Brødeskov for politikere og lokalråd, hvor Henrik, Carlo, Leif og Klavs
deltog har Klavs været i dialog med 2 personer omkring Lokalrådets højtprioriterede hensigt om at
støtte arbejdet med at sikre Alsønderup Skole’s overlevelse med elever ”nok” fra lokalområdet. Klavs
har talt med den lokale HFO-leder Susan Christiansen lige som der har været positiv maildialog med
hende og skolebestyrelsesmedlem Nadja Nordmaj. Vi støtter fremover op om de igangværende
aktiviteter så godt, vi kan – og forventer løbende at modtage relevante informationer, eksempelvis den
udarbejdede folder til potentielle elev-forældre. Tine repræsenterer Lokalrådet i det konkrete arbejde.
 Lokalrådets (og andres) indsats for at sikre og udvide Frederiksværksgade-tunnelen ifm. Motortrafikvejens forlængelse har ”båret frugt” – og planlægges nu i en bredere og højere form med separat
cykelsti.
 Klavs deltog på stand i Alsønderup Fester.
 Vi bør deltage på Happy Summer arrangementet den 7/9 (med info-bod kl. 10-12 lige som i januar)
– men pt. ser det ud til at ingen af os har mulighed for at deltage (ud over Tine, der deltager i gymnastikaktiviteterne). Det foregår udendørs udenfor klubhuset, og der er morgenmad kl. 9.
(efterfølgende viser invitationen at det er kl. 10-13.30.)
 Klavs deltog i kommunen høringsworkshop omkring arkitektur.
 Carlo vil deltage i kommunens høringsworkshop 29/8 om naturen i byområderne.
4 Planlægning af generalforsamling dato, lokale, formidling mv
Klavs sender vedtægterne ud sammen med referatet.
Vi aftalte
 at afholde generalforsamlingen onsdag den 23. oktober kl. 19 på Kulsviergården, den lille festsal (Henrik)
 at forsøge at få Flemming Lynge Nielsen til at være vores bud på en dirigent (Henrik)
 at slå invitationen op i HillerødPosten. Det er en ekstraudgift (formentlig omkring 1.200kr.), men
vedtægterne udstikker, at dette skal til, hvis ikke det kan nå at ske i LokaltNyt. Denne mulighed har vi
desværre ikke nået at udnytte. (Leif hvis muligt – ellers Klavs)
Henrik har efterfølgende sørget for de 2 første opgaver samt sørget for, at der bliver stillet øl/vand frem og
at der er projektor til rådighed.
Flemming Lynge vil gerne have dagsorden samt vedtægter tilsendt i god tid. (Leif hvis muligt - ellers Klavs).
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5 Status på det arbejde med hjemmesidens problemer, der endnu ikke er påbegyndt
Klavs har intet fået lagt ind siden han overtog opgaven fra Leif ved sidste møde, den 8. maj.
Klavs vil inden generalforsamlingen opdatere 2019-dokumenterne for Lokalrådet (siden januar) og NejedeMøllehøj Vandværk (siden marts).
6 Overordnet plan for anvendelsen af puljemidlerne – hvornår og hvad, konkret?
Punktet udsættes til næste møde idet Leif ikke deltog i mødet og heller ikke havde fremsendt oplæg.
Vi talte kort om behovet for hvem der ajourfører i de opsatte informationer – og hvordan det praktisk kan
udføres.
Klavs sender Leif’s beskrivelse opgaven til puljeansøgningen med dette referat.
7 Konkret – hvilke vigtige mails mangler Hanna at modtage?
Status nævnt under punkt 1.
8 Status på Lokalt Nyt
Udsættes fordi Leif ikke deltog på mødet.
9 Eventuelt
Næste møde ændres til d. 2. oktober for at det kan passe med forberedelserne til generalforsamlingen.
Klavs ændrer-invitation i Google-kalender og forbereder til mødet stikord til årsberetningen, så vi alle kan
afgøre, hvad der skal med og ikke med. Tine samler informationer til årsberetningen omkring høringssagen
for forlængelsen af mototrafikvejen inden mødet.
På næste møde skal vi aftale hvornår vi kan bringe generalforsamlingsreferatet i LokaltNyt (jævnfør
fristerne).

Referent Klavs Jørgensen

