
 

Referat fra konstituerende møde og bestyrelsesmøde  

13. november 2019 

Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergaard (HØ)  

– Hanna Sommersel (HS) – Jesper Nielsen (JN) og Leif Thomsen (LT) –  

Afbud: Trine Bojer Jørgensen (BØJ) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 
Godkendt uden bemærkninger 
Beretningen fra generalforsamlingen er ikke lagt på Lokalrådets hjemmesiden endnu 
KJ: Referat skal skrives under af dirigent. CM ordner det. 
 

2. ”Bordet rundt” – hvem er vi - herunder velkommen til Hanna og Jesper 
Hanna Sommersel, Nejede: Ny medlem i bestyrelsen. Arbejder som konsulent på børneområdet i 
Helsingør Kommune. 
Jesper Nielsen, Nejede: Ny medlem i bestyrelsen. Arbejder med Geodætisk Informationssystem og 
laver undervisningsmateriel 
HØ er indvalgt i Kulsviergårdens bestyrelse 
TBJ – Er sygemeldt pt. og fortsætter lidt på sidelinjen. 
LT orienterede fra Lokalråds møde med Hillerød Kommune 28.10.2019:  
Lokalrådspuljen er igen i 2020 på 50.000 kroner til fordeling mellem 11 Lokalråd.  
Hovedtemaet for ansøgninger er Børn og Unge. Hvad har vi af ønsker? Amfiteateret ved Skolen? 
Der arbejdes videre med anvendelsen af tildelte ikke anvendte midler 2019. 
Forskønnelsespulje 2020: Der er 100.000 kr. i spil. Har vi noget der? LT tager det op i 
Borgerforeningen 
Kultur- / Eventpuljen er i 2020 på 150.000 eller 250.000 kr.: Har vi noget der? Hvad med 
amfiteateret på skolen? LT kontakter Susan Christiansen, som er tovholder. 
 

3. Konstituering af bestyrelse og fordeling af roller 
Formand: Klavs Jørgensen 
Næstformand: Carlo Medici 
Kasserer: Carlo Medici 
Sekretær: Leif Thomsen  
Bestyrelsesmedlem:  
Hanna Sommersel – WEB-master 
Jesper Nielsen – Er backup for HS og LT 
Tine Bojer Jørgensen – Sygemeldt men med på sidelinien 
 

4. Bankskifte  
KJ arbejder på at få det sidste vedrørende bankskiftet på plads. 
 

5. Bør lokalrådet deltage i kommunens ”Årets kulturtræf” den 29/11?  
Ikke strengt nødvendigt at vi deltager. LT tilmelder måske sig selv.  
 

6. Nyt om grusgraven – oplæg til dialog med bl.a. Lokalrådet 
CM orienterede omkring kodeks for råstofudvinding, som vi håber TSG vil tilslutte sig. 
CM har fået invitation fra TSG til møde på Kulsviergården 27/11.  
TSG har lagt op til, at de vil informere omkring hvad der sker, og hvad der skal ske. 



 

Det ser ud til, at der er ved at komme lidt skred i en dialog mellem 
grusgravens ejere, naboer og Hillerød Kommune. CM følger udviklingen, 
fotograferer og indberetter, når der konstateres uregelmæssigheder. 
Der kan læses mere om kodeks på hjemmesiden: www.godtnaboskab.dk 
 

7. Opsætning af shelter på Haldbjerg ifølge punkt på byrådsmøde i november 
LT orienterede efter et besøg på området. Ser godt ud. Nabohøring pågår. Underretning taget til 
efterretning. Er ikke et problem for os. 
 

8. Arkitekturpolitik i høring i Hillerød Kommune 
KJ deltager i kommende møde 
 

9. Referat fra møde med andre Lokalråd i Hillerød Kommune, hvor Leif deltog 
Mødet drejede sig om Hillerød Kommunes nye konsulent, som orienterede om fundraising. 
Der blev også orienteret om diverse puljer, som stiller penge til rådighed for lokale aktiviteter.  
Hvad kan vi evt. bruge / søge midler til: Amfiteater ved skolen, Kulsvierscenen, forskønnelse af 
gadekær eller andet. LT tager kontakt til evt. emner. 
 

10. Aftale hvor og hvornår vi holder møder i det næste år 
Hver 2. onsdag i ulige måneder. Juli springes over. Ekstra møde i oktober med oplæg til 
generalforsamling. 
 

11. Status på Lokalt Nyt  
Redaktør Peter Windum stopper med udgangen af 2020. 
Emner til kommende indlæg i LokaltNyt fra Lokalrådet: 
- Grusgravsagen 
- Lokalrådets arbejde 
- Indkaldelse til generalforsamling i Lokalrådet skal med allerede i juli / august måned 
-  

11. Eventuelt. 
KJ orienterede om brev ang. image video for lokalområdet. LT fortalte om formålet, som 
Borgerforeningen havde sagt god for. Videoen er omkostningsfri, og produktionsomkostninger 
bæres alene af annonceindtægter. 
KJ: Oplæg til indkøb af kuglepenne blev afvist. 
 Adresseliste med telefonnumre for den nye bestyrelse opdateres og udsendes til bestyrelsens 
medlemmer (LT) 
HØ påtager sig at lave oplæg og indkalde til et midtvejs valgmøde med medlemmer fra Hillerød 
Byråd. Mødet planlægges til at finde sted i marts / april 2020. 

 

13.11.2019 – Referent: Leif Thomsen 

http://www.godtnaboskab.dk/

