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

Referat fra lokalrådsmøde 2. oktober 2019
Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) - Henrik Østergaard (HØ) – Leif Thomsen (LT)
Afbud: Tine Bojer Jørgensen (TBJ) – Mette Jännes Larsen (MJL)
Dagsorden og referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 28.08.2019
Referatet blev godkendt uden kommentarer
2. Bankskifte (Klavs)
Der har været lidt forviklinger omkring underskrifter. Det er nu klaret, og bankskiftet – for at spare
nogle omkostninger – er nu sat i værk
3. ”Bordet rundt” – gensidig orientering. Happy Summer og borgermøde om Ullerød Nord (Leif)
LT redegjorde omkring Happy Summer, der havde været en succes, med desværre med for få
deltagere. De deltagere, der var der, havde en god dag. Styregruppen omkring Happy Sommer er
meget entusiastisk, og er indstillet på at gentage arrangementet til næste år
CM havde været til møde med Hillerød Kommune. Mødet drejede sig om, hvordan man fremover
kunne gøre kommunens grønne områder mere spændende, uden at det kostede flere penge til
beplantning og vedligeholdelse. Deltagerne i mødet kom blandt andet frem til, at en kombination
af græs, buske og træer var mere spændende end græs og bøgehække
HØ redegjorde for status omkring fibernet i området. Der er tre selskaber, der arbejder på at
etablere fibernet i Tulstrup. Med hensyn til Alsønderup, ser det dårligere ud. Det på trods af, at
centralen, hvorfra fibernettet skal fordeles, ligger i Alsønderup. Det nye område ved Bavnetgården
har dog mulighed for at få fibernet.
LT refererede fra to møder med Hillerød Kommune omkring den nye bydel i Ullerødbyen. Bydelen
forbindes med vores lokalområde via tunellen under motortrafikvejen (Frederiksværksgade) og via
tunellen for enden af Enebakken. Der anlægges en 9 meter høj støjvold langs den nuværende
motortrafikvej / den kommende forlængelse af Hillerødmotorvejen. På ydersiden af denne vold
anlægges der en grusbelagt sti, som forbinder Enebakken gennem tunellen og syd om
Ellegårdskvarteret, og dermed giver adgang til det nye boligområde og Sophienborgskolen.
På Frederiksværksgade bliver der ændret på tunellen og krydsning for cyklister
4. Planlægning af generalforsamling
a. Annoncen i HillerødPosten (er der nogen, der har den digitalt eller i papirform?)
Blev fremskaffet, så den kan komme på diverse hjemmesider og også kan omtales på lokale
Facebook sider
b. Kladde til Lokalrådets beretning (Klavs)
Det blev aftalt, at bestyrelsen indsender deres bidrag til KJ, som så udarbejder en beretning.
Det blev drøftet, om beretning skal foreligge skriftlig. Beretningen vil blive opslået via projektor
på generalforsamlingen
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c. Regnskab (Carlo)
Regnskabet er afsluttet. Ved fremlæggelse af regnskabet, vil der blive orienteret om, at der
efterfølgende er brugt penge til at indkalde til generalforsamling via en annonce i Hillerød
Posten
d. Valg af dirigent
På grund af ferie, er den indkaldte dirigent ude af stand til at nå frem. HØ forsøger at finde en
anden. Det er lykkedes inden nærværende referat blev skrevet rent
e. Valg af referent
Lokalrådets sekretær deltager ikke i generalforsamlingen p.g.a. ferie. CM påtager sig opgaven
f. HØ har bestilt lokale, der bliver stillet øl/vand frem og der er projektor til rådighed.
Det er på plads
g. Hvem stiller op og hvem fortsætter på 2. år
CM og HØ er på valg. Begge fortsætter, men HØ vil gerne trække sig, hvis der andre, der
brænder for at være med i stedet for. KJ opfordrede HØ til at blive, da bestyrelsen ønskes
udvidet med 1 – 2 personer
CM havde et forslag med til et nyt medlem af bestyrelsen og skal afklare et par spørgsmål
yderligere, som vil blive offentliggjort på generalforsamlingen
5. Overordnet plan for anvendelsen af puljemidlerne – hvornår og hvad, konkret? (Leif)
Lokalrådet har søgt og fået bevilliget midler fra Hillerød Kommune til at fremstille og opsætte
plakater med en oversigt over foreninger, organisationer, hjemmesider og Facebooksider
dækkende lokalområdet. Midlerne – 6.000 kr. – er endnu ikke brugt. Ideen blev drøftet, og der var
betænkelighed omkring opdatering af plakaterne. Drøftelsen tages op på næste bestyrelsesmøde.
6. Status på Lokalt Nyt
LT er med i redaktionen på sidelinjen. Ingen yderligere kommentarer.
7. Eventuelt.
- Bestyrelsen drøftede det beklagelig i, at det havde været nødvendigt at bruge penge på at
indkalde til generalforsamling via annonce i Hillerød Posten. Havde vi tænkt os om, og været
ude i god tid, kunne vi have sparet pengene, og indkaldt gratis via LokaltNyt.

Referat 3. oktober 2019 - Leif Thomsen

