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

.  

Referat fra bestyrelsesmøde 14.10.2020  

 

Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) –– Henrik Østergård (HØ) –  

Tine Bojer Jørgensen (TBJ) – Leif Thomsen (LT) –  

Afbud: Carlo Medici (CM) - Hanne Sommersel (HS) – Jesper Fogt Nielsen (JFN) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referatet fra vores møde den 17/9-2020 
Referat godkendt uden bemærkninger 
 

2. Planlægning af generalforsamling den 21. oktober 
a. Henrik, Carlo og Leif genopstiller. 

Jesper og Hanna har 1 år tilbage af de 2 år. 
Genopstiller Tine? 
Klavs genopstiller ikke 

TBJ genopstiller. Repræsenterer ASGI sammen med HØ (ASGI har to pladser i Lokalrådet) 
b. Skal vi nøjes med selve generalforsamlingen og gemme særlige emner  

og indbudte gæster til en anden mere målrettet lejlighed? 
Møde omkring særlige emner gemmes til senere. Særlige emner omtales i beretningen. 

c. Praktisk om afholdelsen – dirigent, lokale mv. 
Dirigent er Flemming Lynge – Kulsviergården stiller drikkelse frem – Projektor stilles frem – TBJ tager 
LokaltNyt med (Indkaldelse) -  

d. Regnskab - Carlo medtager udskrevne dokumenter på generalforsamlingen 
Det er aftalt 

e. Arbejdsfordeling – hvem gør hvad? (og kan alle deltage?)  
HØ: Har aftalt med Kulsviergården - Bestiller dirigent – Bestiller drikkelse – Bestiller projektor –  
Alle bestyrelsesmedlemmer møder ½ time før generalforsamlingen 

f. Årsberetning – Klavs samler eget og modtagne bidrag i et dokument, der også udskrives 
Følgende bidrager med indlæg til KJ: 
KJ: Overordnet set, bankskifte og om tilskud modtaget i 2019 og 2020 – Det udsatte Midtvejsmøde 
Carlo/Jesper: Status omkring møder med TSG angående grusgraven 
JFN: Status vedrørende planer og Dagskole i Alsønderup 
HØ: Trafikplaner for veje i området Bendstrup – Alsønderup – Nejede – Tulstrup og byerne – HØ laver oplæg 
vedrørende buslinje 380R -  
LT skal rykke CM / JFN for indlæg – Huset ved Solbjerg Engsø -  
OBS! Indlæg skal sendes til KJ senest søndag  
 

3. Status på hjemmesiden – herunder seneste referat og indkaldelse til generalforsamlingen 
Indkaldelse mangler på hjemmesiden – Mangler også dagsorden på hjemmesiden 
HS har lovet at få det bragt i orden 
 

4. ’”Bordet rundt” – gensidig orientering 
TBJ: Møllehøj Vandværk. Der er et vandrør, der skal flyttes i det nye graveområde, 
 for borgernes regning i Nejede?? –  
LT: Huset ved Solbjerg Engsø 
Mail fra Martin Boll: Vi vil gerne støtte og være ”ansøgerpart”, hvis er opstår behov 
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LT laver oplæg til en svarmail – Lokalrådet vil gerne støtte op om et initiativ,  
men vil ikke selv tage del i et eventuel udvalg eller initiativgruppe 
 

5. Status på vores opgaveliste – hvad mangler vi at tage os af?  
Alle sager / opgaver er afsluttet eller under fortsat behandling 
 

6. Eventuelt. 

TBJ synes, at det støjer meget fra det nye graveområde 

Generelt mener Lokalrådet, at vi skal bevare en god dialog med TSG, men også holde dem fast på 
det, de har givet udtryk for, at de vil med et godt naboskab 

 

Referat udarbejdet af Leif Thomsen – 14.10.2020 21:49 
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