Referat fra bestyrelsesmøde 8. januar 2020
Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergaard (HØ) – Hanna Sommersel (HS) –
Jesper Nielsen (JN) og Leif Thomsen (LT) – Afbud: Trine Bojer Jørgensen (TBJ)

Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra vores konstituerende møde den 13/11-2019
Kommentarer til referat er medtaget under pkt. 2
2. ”Bordet rundt” – gensidig orientering
KJ: Har deltaget i et møde omkring arkitekturpolitik i Hillerød Kommune
Hillerød Kommune har lavet aftale med en konsulentgruppe, der ser på det. Der er ikke penge til at
have en fast medarbejder til at varetage området.
KJ: TBJ er med igen fra og med marts
HØ: Er i fuld gang med at arrangere ”midtvejsmøde” med kommunens politikere. Mødet bliver på
Kulsviergården i sidste halvdel af april måned.
Mødeform blev drøftet. Endelig form drøftes på næste bestyrelsesmøde i marts. Mødet kunne
være i ”cafeformat”, hvor politikere og mødedeltagere roterer i grupper, så alle møder alle. Der
skal være forberedte spørgsmål, men eller lægges op til fri drøftelse i grupperne. Der skal være en
”ordstyrer” fra Lokalrådet i hver gruppe. Opsamling af hvad politikerne har fået med hjem fra
mødet. 2 – 3 minutters indlæg fra hver af de deltagende politikere i slutning af mødet.
Der skal reklameres for mødet i følgende medier: LokaltNyt (HØ laver oplæg), hjemmeside for
Lokalrådet, Borgerforeningen, den lokale kalender, de lokale Facebook grupper og evt. Hillerød
Posten og Frederiksborg Amts Avis
CM: Nejede har fået tre vejbump. Der mangler skilte som advarsel. Det kommer der ikke, da der
kommer skilte med hastighedsnedsættelse til 60 km/t, efterfulgt af skilt med anbefalet 40 km/t.
CM: Synes ikke kommunen reagerer hurtigt nok når de får Borgertip. F.eks. omkring vejforhold.
CM: Orienterede om møde med ejerne af grusgraven TSG / SCT. Et positivt møde, som lover godt
for en kommende reetablering af området, og borgernes adgang. Der er pt. foretaget en del
afretning i grusgraven.
LT: Dialogmøde 11. marts med Lokalråd og Hillerød Kommune. KJ opfordrer til at alle deltager
LT: Mareridt plakater. Er med under pkt. 6 i dagsorden i dag.
HS: Prøver at finde en tæller til trafikken på hjemmesiden. Vil rydde op i gamle links.
3. Bankskifte
KJ: Har ikke fået endelig bekræftelse om det er gået i orden.
KJ har skrevet og rykket Ulla. HØ ved at det er gået i orden for Kulsivergårdens vedkommende.
4. Kommunens pulje – ansøgning til Happy Winter/summer + valgmøde
– eller måske noget helt andet
Søge om: Tilskud til Midtvejsmøde – Tilskud til lysanlæg til Kulsviergården – Tilskud til Happy
Sommer / Happy Winter – LT laver oplæg – 3 separate ansøgninger eller en samlet, hvor vi lægger
vægt på, at det kommer unge til gode. LT skal sende oplæg til Jesper 5. Evt. høringssvar til integrationshandleplan (frist 21/1)
Det har vi ikke en stilling til.
6. Hvordan skal vi anvende de puljemidler, vi modtog i 2019?

LT: Har svært ved at finde en form, der er brugervenlig. Mener tilskuddet skal returneres til Hillerød
Kommune
JN & HS: Synes ideen er god. Vi skal prøver at finde på noget og gemmer pengene lidt.
7. Eventuelt.
HUSK at LokaltNyt skal have oplæg til generalforsamlingen og dagsorden.
LT lave historie til LokaltNyt: Grusgraven – Midtvejsmøde – Haldbjerg Shelters – Lokalrådets
arbejde
LT lave adresse, telefon og mail-liste og sende rundt
JN: Stisystemer i området. Hvilke er der og hvordan kommer vi videre. Tages op på næste møde.

Referent: Leif Thomsen - 08.01.2020

