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

.

Referat fra bestyrelsesmøde 27. maj 2020
Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergård (HØ) – Tine Bojer
Jørgensen (TBJ) - Hanne Sommersel (HS) – Jesper Fogt Nielsen (JFN) – Leif Thomsen (LT)

Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra vores møde den 11/3-2020
Referat godkendt. Referat er ikke lagt på hjemmesiden, da denne ikke er tilgængelig for tiden.
2. ”Bordet rundt” – gensidig orientering
CM: Alle klager vedrørende grusgraven er underkendt. CM lover at lavet et indlæg til LokaltNyt på
opfordring af LT.
HØ har kontaktet Anette Rieva angående planer om at flytte Hillerød Behandlingsskole til
Alsønderup. Der blev drøftet for og imod. Enighed om at det er vigtigt at orientere
lokalbefolkningen. Måske uheldigt, hvis Alsønderup Skole ønsker at tiltrække elever fra Ullerød
Nord bebyggelsen. CM orienterede om det mulige antal af elever og hvilke problemer disse elever
kommer med. JFN skriver til Hillerød Kommune for at følge op / høre nærmere. JFN + CM følger
sagen.
Det blev besluttet, at vi vil tage sagen op til drøftelse ved Midtvejsmødet, som forventes at blive
afholdt sidst på året.
LT orienterede om hvad der var blevet skrevet i LokaltNyt om stiforbindelsen fra Enebakken til
Ullerød Nord.
TBJ: Der er store udfordring i idrætsforeningen. Der mangler en kasserer og det har endnu ikke
været muligt at afholde generalforsamling.
3. Hjemmeside og lokalrådsmail – virker det nu? (Se problemet i mail fra Klavs 20/5)
Hjemmeside og fællesmail virker pt. ikke. HS / JFN arbejder med sagen. CN har kontaktet Ulla
angående evt. manglende betaling af abonnement.
4. Bankskiftet– er vi skiftet? (Klavs)
KJ har kontaktet Ulla ang. status. Har ikke hørt noget endnu.
5. Vi har modtaget bevilling på 2 af 3 ansøgninger til kommunen om puljemidler, men
bemærk kommunens formulering:
”Beløbet vil blive udbetalt så snart vi har modtaget regnskab for de 6.000 kr. lokalrådet
modtog i 2019. Regnskabet skal blot indeholde oplysninger om hvad bevillingen er brugt til.
Regnskabet sendes til undertegnede.” (jævnfør mail videresendt af Klavs 24/5)
Snak frem og tilbage. Hvad gør vi? Kan vi bruge pengene til noget andet?
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Skal vi lade pengene gå tilbage til kommunen, da opslagstavlerne ikke
er blevet til noget.
Det blev vedtaget at LT skal skrive til kommunen om, hvad der er sket.
Skal forsøge at formulere en tekst, så vi får kanaliseret pengene over i et
fælles kalenderprojekt, da Borgerforeningens kalender ikke bruges og ikke
virker efter hensigten.
Kan pengene bruges til noget info i LokaltNyt?
6. Planlægning af midtvejsmødet – nu udsat til efteråret (mødeformatet og hvem gør hvad?)
Lokalrådet er opsat på at gennemføre Midtvejsmødet i oktober – november 2020.05.28
Vi lader gå til hen over sommerferien, hvor vi forhåbentlig ved, om restriktionerne angående
forsamlinger er lettet eller ovre. Evt. kan vi tale sammen i telefonen, da næste møde i Lokalrådet
først er i september. Enighed om, at mødet om muligt er blevet endnu vigtigere.
HØ har alle planer og invitationer klar fra det aflyste forårsmøde.
7. Diverse konkret
7a. Hvem deltager i dialogmødet med kommunen for alle lokalråd den d.13/5 ?
(PS inden 6/4 ønsker de 10-liniers evaluering af, hvad vi fik ud af de tildelte midler i 2019…)
Mødt blev aflyst og flyttet til efteråret.
Den tager vi pr. mail / telefon når en ny dato fremkommer
7b. Buslinie 380R - status på rutens ”overlevelse”
Linie 380R overlever. Der bliver uden tvivl reduceret drift. Vi ved ikke pt. hvad der kommer til at
ske. Den ekstra skolebus, der er indsat om morgenen, bliver nok sløjfet. Det vil være et problem for
de mange skolebørn, der specielt i vinterperioden bruger bussen i begge retninger.
Der er fremsendt protestskrivelser fra forskellig side.
7c. Lokalrådenes dialogmøde med kommunen udskudt til 12/11 kl. 18.30-21
Tages op på næste møde i september.
7d. Trafikdæmpende tiltag i Alsønderup - status
Intet nyt pt.
7e. Kommunens nye digitale platform til borgerinvolvering ”sammen om Hillerød”
– både for borgere og lokalråd – hvad tænker vi om dette initiativ?
Ingen konkret forslag.
8. Status på vores opgaveliste – hvad mangler vi at tage os af? (vedlagt mailen)
CM / JFN har været på udflugt omkring og i grusgraven. Forelagde forskellige forslag til
adgangsveje. Fra Nejede-siden er det muligt at etablere en rampe eller trappe med adgang fra
Møllehøjvej. Havde talt med lodsejeren for enden af Gl. Skolevej. Adgang fra Tulstrup er ikke
umiddelbart muligt. CM / JFN arbejder videre med en løsning. Forventer at holde et møde med
grusgravens ejere indenfor en ikke nærmere angivet tidshorisont.
9. Eventuelt.
Der blev udtrykt tilfredshed med den hjemmebagte kage.
Referat udarbejdet af Leif Thomsen – 28.05.2020

