Referat fra bestyrelsesmøde 11. marts 2020
Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergaard (HØ) – Jesper Nielsen (JN) og Leif
Thomsen (LT) – Afbud: Trine Bojer Jørgensen (TBJ) - – Hanna Sommersel (HS)
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 08.01.2020
Ingen bemærkninger
2. Bankskifte
CJ: Har arbejdet på at få bankskifte til Arbejdernes Landsbank på plads siden september 19.
De sidste underskrifter er nu ved at være på plads
KJ kontakter de to sidste bestyrelsesmedlemmer og får deres underskrifter.
3. Bordet rundt
CM: Ikke noget nyt vedrørende grusgraven
Der har ingen reaktioner været på artiklen i Lokalt Nyt
Vil kontakte TSG/SCT og foreslå dato for vandring i grusgraven
LT: Har ikke lavet liste over lokalrådets bestyrelsesmedlemmer færdig. KJ har sendt de sidste
oplysninger til LT.
LT: Orienterer løbende Borgerforeningen om Lokalrådets aktiviteter og tiltag
CM: Prøver at finde visionsplaner 2011 med senere tilføjelser frem. Kan der brygges videre?
JN: Visitkort / navneskilte til Lokalrådet til brug ved arrangementer. LT tilbød at lave et udkast med
udgangspunkt i lokalrådets logo
4. Planlægning af midtvejsmøde 23.04.2020
Mødet aflyses. Der var forhånds tilmeldt 6 – 7 lokale politikere.
Der er efter følgende kommet et møde i byrådet i vejen
Det blev besluttet at aflyse midtvejsmødet.
HØ udformer oplæg til KJ angående orientering til politikere og offentliggørelse i lokalområdet
Mødet forventes gennemført senere på året
Der skal igen annonceres i Lokalt Nyt
5. Puljemidler
LT skal lave oplæg til skrivelse angående ikke anvendte midler fra 2019. KJ videresender.
6. Opgaveliste
Skal opdateres og udsendes af LT
7. Diverse konkret
7a. KJ og LT deltager i dialogmødet 13.05.2020. KJ opfordrede alle til at deltage. Hver enkelt skal
selv tilmelde sig. Mødet er endnu ikke aflyst? Hold øje.
7b. Velkomstmøde 02.04.2020 er aflyst. LT orienterede om formen på mødet i 2019. LT mener vi
bør være med, men værdien vil være ringe for lokalområdets vedkommende. Da antallet af nye
tilflyttere til lokalområdet er begrænset, vil det være tvivlsomt, om der vil være kontakter.
Lokalområdets deltagelse begrænses til et bord med en enkelt reparæsentant.
8. Status hjemmesiden
JN og HS: Intet nyt
9. Stisystemer i lokalområdet
JN og CM fremviste kort, hvor tidligere stisystemer var indtegnet.
CM har drøftet genetablering med personer fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland
CM og JN arbejder videre med adgang fra Nejede og gennem grusgraven
CM: Tror på en god mulighed for at etablere adgang til grusgraven fra Nejede
TSG/SCT ejer tilsyneladende området mellem adgangsvej fra Nejede og til grusgraven.

Øvrige ”gamle” stier blev drøftet. Det er ikke så ligetil at få genetableret gamle stier
LT skal finde ud af hvem der ejer marken vest for Tulstrup fra Gl. Skolevej til hjulsporet i grusgraven
10. Eventuelt
Der gik Coronavirus i den. Opmærksomheden blev afledt p.g.a. statsministerens pressemøde.
Mødet hævet.
Leif Thomsen – 12.03.2020

