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Referat fra bestyrelsesmøde 17. september 2020 
 
Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergård (HØ) –  
Tine Bojer Jørgensen (TBJ) (Afbud) - Hanne Sommersel (HS) –  
Jesper Fogt Nielsen (JFN) – Leif Thomsen (LT) 
 

1. Godkendelse af referatet fra vores møde den 27. maj 2020 

Referat godkendt. 
 
2. Bordet rundt – gensidig orientering 
Det blev besluttet, at planlægning af den kommende generalforsamling skulle behandles først, og at 
”bordet rundt” skulle tages løbende under bestyrelsesmødet.  
Der havde p.g.a. Corona ikke været de store aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
3. Planlægning af generalforsamling 21. oktober 
Se efterfølgende punkter. 
Datoen fastholdes indtil videre. Vi forventer ikke at, det anbefalede forsamlingsantal, vil blive overskredet.  
Undervejs i drøftelserne kom der dog en række emner på banen, som vil kunne trække en del mennesker 
til. Vi afventer situationen, og tager den endelige beslutning på et bestyrelsesmøde 14. oktober 
3a. Valg 
På valg er:  Klavs Jørgensen (Genopstiller ikke – træder ud) 
 Henrik Østergaard (Genopstiller) 
 Carlo Medici (Genopstiller) 
 Tine Bojer Jørgensen (Genopstiller ikke – Træder ud) 
 Leif Thomsen (Genopstiller) 
 Øvrige – Hanne og Jesper – har et år til valg 
3b. Regnskab 
CM fremlagde udkast til regnskab, der viser et underskud på 1.803 kr. for regnskabsåret 2019. 
Økonomien er så god, at det ikke giver anledning til bemærkninger eller ændringer. 
3c. Dagsorden for generalforsamlingen 2020 

Det blev vedtaget, at standard dagsorden fra 2019 bruges 

HS lægger dagsorden for generalforsamling på hjemmesiden 

3d. Lokaler, dirigent og andet til planlægning af generalforsamlingen 

HØ har bestilt lokaler – HØ skaffer projektor – Gratis øl og vand hvis der er få deltagere. Ellers betaling.  

HØ sørger for, at der bliver stillet noget frem  

Dirigent:  HØ spørger Flemming Lynge –  

Oplæg til beretning. Hvert medlem af bestyrelsen kommer med oplæg, hvis de har noget – Evt. skriftlig 

beretning i punkter. 

JFN kontakter en lokal repræsentant i skolebestyrelsen med det formål, at denne, på generalforsamlingen, 

kan give en kort opdatering omkring kommende planer for en dagskole på Alsønderup Sksole.  

Det blev drøftet, om det kunne opfattes forkert, at bede vores lokale byrådspolitiker - Anette Rieva - om at 

give en kort orientering om samspillet mellem Lokarådet og byrådet. AR har været flink til at orientere 

Lokalrådet, hvis der har været forhold, som vi skulle være opmærksom på.  

Vi er opmærksomme på, at et sådan indlæg vil kunne opfattes som en favorisering  

af et bestemt parti. Vi mener dog, at formålet helliger midlet. Vi forventer at AR  
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ikke vil bruge sit indlæg til at fremme sit partis politik. 

Det blev også bestemt, at vi vil forsøge at få en repræsentant for Tulstrup Sten &  

Grus (TSG) til at komme med et kort indlæg om den gravetilladelse, der nu er givet  

til området vest for Tulstrup og over mod Nejede. 

3e: Arbejdsfordeling – hvem gør hvad? – og kan alle deltage? 

Drøftet under pkt. 3c 

 

4. Grusgraven – Status på situationen inkl. Høringssvar v/ CM og JFN 

Lokalrådet – CM, JFN, HØ og LT – var til et møde i den nye del af grusgraven 16/9. 

TSG´s planer og ideer lyder lovende. Vi skal holde en tæt dialog med TSG, og holde dem fast på, at alt skal 

gå lovligt for sig, og holde dem fast på deres løfter omkring den gamle grusgrav. Lokalrådet er opmærksom 

på, at Alsønderup Vandværk har nogle bekymringer omkring den store sø, og at der er nogle uheldige 

forhold omkring den nordlige skrænt til samme sø. 

Det skal undersøges, om det vil være en fordel, hvis vi kan få Hillerød Kommune til at lave en Lokalplan for 

området. Evt. vil vi høre vores lokale byrådsmedlem Anette Rivea, om hun kan hjælpe med at skabe 

forståelse og kontakt. 

CM fremførte undren over, at man ikke etablerer støjvolde, før man begynder at grave. Dette spørgsmål 

blev besvaret på mødet 16/9 med, at overjorden var så tynd, at gruslaget begynder allerede 30 cm nede. 

Når man begynder at grave, vil man dog hurtigst muligt gå i dybden, så hul og jordvolde, vil minimere 

støjen. 

 

5. Svar til Hillerød Kommune om 2019-tilskud 

Lokalrådet har modtaget 6.000 kr. til etablering af skilte, der på udvalgte steder skulle gøre opmærksom på 

foreninger og aktiviteter i lokalområdet. Lokalrådet har dog fået betænkelighed vedrørende løbende 

opdatering, og har endnu ikke fundet en endelig løsning.  

KJ skriver brev med en forklaring til Hillerød kommune, og beder om udsættelse af afregning. 

I 2020 har kommunen udpeget os til at modtage midler til at gennemføre 2 af 3 ansøgte aktiviteter – men 

de frigives først, når/hvis de har fået et regnskab fra os om, hvordan vi har udnyttet 2019-midlerne – ud fra 

det ansøgte.  

6. Status på hjemmeside og lokalrådsmail 

Der har været problemer med Hostmaster og hjemmeside. 

Lokalrådsmail har været nede et stykke tid. Problemet er nu løst og alt kører. 

 

7. Status på to-do-liste – Hvad mangler vi at tage os af? 

Blev ikke drøftet, men presserende opgaver er behandlet under foranstående punkter. 

 

8. Eventuelt 

Det blev besluttet at holde et kort møde 14. oktober – 7 dage før generalforsamlingen. 

Hillerød Kommunes digitale platform ”Sammen om Hillerød” blev kort nævnt. 

Et enkelt bestyrelsesmedlem påpegede, at der hverken var kage eller kaffe til mødet. 

Det blev lovet, at der ville blive rettet op på dette forhold til næste møde. 

Referat udarbejdet af Leif Thomsen 20.09.2020 
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