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

Referat fra generalforsamling  
21. oktober 2020 
 
17 fremmødte inkl. bestyrelse på 6 personer 
 
Formanden bød velkommen og kunne konstatere, at det formodentlig var godt, 
at vi mødtes i dag, da yderligere begrænsninger i mødedeltagelse, er på vej. 
Formanden takkede også for det forholdsvis store fremmøde. 
 

1. Valg af dirigent: 
Flemming Lynge blev foreslået og valgt 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i Lokalt Nyt 

2. Referent:  
Lokalrådets sekretær - Leif Thomsen – blev foreslået og valgt 

3. Beretning: 
Forelå skriftligt og vil blive lagt på Lokalrådets hjemmeside efterfølgende – www.alsonderup.dk  
Formanden indledte med at sige, at beretningen var et fælles projekt, hvor bestyrelsen hver i sær 
var kommet med indlæg 
Formanden startede med at præsentere bestyrelsen 
Formanden kunne fortælle, at alle mails til Lokalrådet kom direkte til alle bestyrelsens medlemmer 
gennem en fælles mail: lokalraad@alsonderup.dk 
Den fælles mail og hjemmeside havde desværre været ”nede” i et par måneder hen over 
sommeren. Det var p.g.a. en fejl registrering af betaling for hosting af mail og hjemmeside. 
Et par punkter i beretningen gav lejlighed til debat undervejs. 
Det var specielt grusgraven mellem Tulstrup og Nejede og specielt det nye graveområde. 
Flere indlæg antydede, at man ikke havde stor tillid til, at grusgravens ejere – TSG – ville overholde 
de retningslinjer og regler, der var givet af Hillerød Kommune og Region Hovedstaden. 
Formanden og bestyrelsen lovede, at der ville blive fulgt op og holdt øje med aktiviteterne. 
Bestyrelsen gav udtryk for, at TSG havde lagt op til en tæt kontakt og dialog. 
Dirigenten måtte afbryde talerækken for at komme videre i beretningen, og henviste yderligere 
diskussion til punktet: Eventuelt 
Beretningen sluttede med en henvisning til den film om lokalområdet, som Borgerforeningen har 
stået for. 
Beretningen blev godkendt uden videre kommentarer. 

4. Regnskab : 
Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden: www.Alsonderup.dk  
Forespurgt fra salen kunne kassereren oplyse: 
Støtteforeningen, der normalt bidraget til Lokalrådet er: Loppemarked + Banko 
Da rådet har en sund økonomi og penge i kassen, er der ikke modtaget støtte fra Loppemarked og 
Banko de sidste par år. Pengene har bedre af at blive i foreningernes kasse. 
Kontingenter: De lokale foreninger – herunder grundejerforeninger - betaler et mindre beløb pr. 
medlem. På den måde er det hele lokalområdet, der er med til at drive Lokalrådet. 
Forsamling: Forslag til at lave en opdatering på at alle og hvem der betaler. 
Regnskabet viste et lille underskud, som ikke bekymrede bestyrelsen, da Lokalrådet ikke skal være 
en pengetank 
Regnskabet blev godkendt 

5.  Indkomne forslag:  
Ingen forslag – Måske skal den nye bestyrelse se på vedtægtsændringer. Vedtægterne trænger til 
en opstramning, og har bl. a. været i spil i forbindelse med et besværligt bankskifte. 
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6.  Handlingsplan:  

Det har bestyrelsen ikke. Problemer og opgaver tages op efterhånden  
som de opstår. 
Annette Rieva gjorde opmærksom på, at Hillerød Kommune har lavet  
en platform, som omfatter borgerinvolvering. ”Sammen om Hillerød” 

7.  Fastsættelse af kontingent:  
Der er vedtægter, der ikke kan rettes lige nu.  
Kontingent / bidrag fra foreninger fortsætter uændret 
Hillerød Kommune har en pulje, hvor kommunens 11 Lokalråd kan søge midler fra, til specifikke 
aktiviteter. Flere af lokalrådene har ytret ønske om, at midlerne i denne pulje fordeles ligelig 
mellem lokalrådene. Evt. med en fordelingsnøgle i forhold til indbyggertal i de enkelte 
lokalområder. Hidtil har Alsønderup Lokalråd søgt og fået tilskud i henhold til Beretningen. 

8. Budget 2021.  
Tilskud fra Hillerød Kommune er ikke taget med i budgettet. 
 Det blev konstateret, at det burde det have været. 
Tilskuddet er søgt til specifikke formål, og søges af Lokalrådet, men gives direkte videre til ansøgte 
formål. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Formanden havde på forhånd meddelt, at han ikke stillede op. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genopstillede og blev valgt. 
Mette Jannes Larsen fra Nejede stillede op og blev valgt. 
MJL sad i Lokalrådets bestyrelse i 2016 – 2018. 
Efter en pause var hun klar til at tage en tørn mere. 
Formanden – den afgående – bød MJL velkommen. 

10. Eventuelt:  
Grusgraven – Facebook for Nejede fortæller meget om hvad der sker – Graveområdet kan ses på 
hjemmeside for Region Hovedstaden – Ny råstofplan i 2024 – Vejen til grusgraven er voldsom 
belastet og tager skade – Der kører børn i skole ad Nejedevej – Øget larm fra det nye graveområde i 
opstart fasen – Lokalrådet opfordres til at søge om, at få sat hjertestartere op i de mindre byer 
(Nejede, Bendstrup og Lykkesholm) – Henrik fra Stenholm Grundejerforening gjorde opmærksom 
på nogle forhold omkring skolevej og cykelsti ad og langs Frederiksværksgade. Der bliver lavet flere 
og flere udkørsler over cykelstier på Frederiksværksgade. Det er til gene og fare for vores 
skolebørn. Der er en del lastbiltrafik fra det nye boligområde Ullerød Nord. Denne trafik vil dog 
ophøre, når støjvolden mellem motortrafikvejen og boligområdet er etableret. 
 
Generalforsamlingen sluttede med filmen om Alsønderup (Borgerforeningen) 
 
Tak for i aften – og kom godt hjem! 
 
Referat udarbejdet af Leif Thomsen 23.10.2020 
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