
Referat fra bestyrelsesmøde 13.03.2019 
i Alsønderup Sogns Lokalråd 

 

 Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergård (HØ) – Tine Bojer Jørgensen 
(TBJ) og Leif Thomsen (LT) – Afbud: Hanna Sommersel (HS ) - Mette James Larsen (MJL) p.g.a. 
barselsorlov. 

  

1. Punkt: Godkendelse af referat fra vores første møde, den 9/1 2019 
Referat godkendt 

2. Status fra Leif og Klavs på aktiviteter og udfordringer siden sidst 
Pjece Kongernes Nordsjælland forevist og drøftet. KJ: God ide. 
KJ: Orientering om møde i alle Lokalråd i Hillerød Kommune 
KJ: Dialogmøde 22. maj med Hillerød Kommune. Alle der har lyst, kan deltage. 
KJ: Trafik fra / til ny afkørsel Hillerød motorvejens forlængelse drøftet 
KJ: Har haft møde med Martin fra Borgerforeningen 
LT: Der er søgt penge til reklametavler og fælles kalender og foreninger 
LT: Er kommet med i bestyrelsen for Borgerforeningen 
LT: Omtale og reklame for den fælles kalender er blevet henvist til side 32 under kirkestoffet i 
LokaltNyt 
LT: Har talt med Susan Christiansen omkring at søge midler fra Lokalpulje til strøm og scene på skolen 

3. ”Bordet rundt” – gensidig orientering 
LokaltNyt var ikke ude alle steder før Fastelavn og diverse arrangementer desangående 
Artikel i FAA: Nejede fik ikke den ønskede ”skildpadde” i krydset – Alsønderup fik ikke den ønskede 
løsning, men den bevillige løsning er bedre end ingenting 
HØ: Har lavet BorgerTip ang. svag gadelys sydfra frem til gadekæret’ 
 

4.  Fremtidige focusområder for Lokalrådet jævnfør Leif´s noter i referat 
Drøftet – ingen ting noteret fra mødet 

5.  Status og fremdrift på anvendelse af hjemmeside, kalender, m.v. 
CM: Udtrykte utilfredshed med, at referat fra bestyrelsesmøde i Nejede – Møllehøj Vandværk endnu 
ikke er med på Lokalrådets hjemmeside. Tidligere referater er tilsyneladende forsvundet.  
LT beklagede og henviste til problemer med, at få hjælp til redigering af siden.LT har store problemer 
med hjemmesiden. Kan ikke finde ud af at redigere og indsætte tekst. 
KJ og HS tilbød at hjælpe LT med at få hjemmesiden op at køre 
CM: Der er gode råd at hente på youtube.com 

6.  Samspillet med Borgerforeningen – Status fra KJ´s møde med Martin 
KJ orienterede om, at man havde aftalt en løbende dialog 

7. Dagsorden til kommende møder (invitationer, struktur og faste punkter) 
Fortsætter som begyndt 

8.  Eventuelt, herunder diverse praktiske ting, der er opstået 
eIndkomst: KJ og LT skal afmelde indberetning af lønudbetaling i eIndkomst (Er gjort 14.03.2019) 
Ventelister: Der er ventelister i begge børnehaver.  
Børnehavegruppe: Der tales om at genåbne Bajonetgården til brug for en børnehavegruppe 
Tilgangen af børn kan smitte af på skolen, hvis gode rygter spredes 
Grusgraven: Behandlingstid for klager er på over 12 måneder.  
Sidste klage er ikke behandlet i kommunen endnu. CM holder øje med hvad der sker. 
Forplejning til bestyrelsesmøder: Det står LT for. 

Referent: Leif Thomsen 13.03.2019 


