
Alsønderup Sogns Lokalråd, lokalraad@alsonderup.dk  
Formand: Henrik Østergård, Gydelandsvej 3, 3400 Hillerød, 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 16. november 2020 
 
Deltagere: Carlo Medici (CM) – Henrik Østergård (HØ) –  
Tine Bojer Jørgensen (TBJ) (Afbud) - Hanne Sommersel (HS) –  
Jesper Fogt Nielsen (JFN) – Mette Jannes Larsen (MJL) - Leif Thomsen (LT) 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 

Godkendt –  

 

2. ”Bordet rundt” – Hvem er vi - Velkommen til Mette 

LT præsenterer sig selv – De øvrige var kendt af Mette i forvejen – Mette har siddet i Lokalrådet i 2 – 3 
perioder for år tilbage –  

 

3. Vi konstituerer os som bestyrelse og fordeler rollerne mellem os 

Formand: Henrik Østergård – Næstformand: Carlo Medici – Kasserer: Carlo Medici – Sekretær: Leif 
Thomsen – WEB-master: Hanna –  

 

4. Aftale om hvor og hvornår vi holder møder i det næste år 
Hidtil har vi holdt bestyrelsesmøde hver 2. onsdag i ulige måneder kl. 19.00 i klubhuset 

Uændret. Hver 2. onsdag i ulige måneder – Næste bestyrelsesmøde er: Onsdag den 13. januar 2021 – 

Følgende bestyrelsesmøder i 2021: 10/3 – 12/5 – 11/8 – 8/9 – 13/10 (Sidste møde før Generalforsamling)  

 

5. Ændring af vedtægterne 

Vedtægterne skal gennemgås og opdateres - Se på dem i løbet af året – LT laver oplæg 

 

6. Hjemmesiden – Er helt opdateret – Er der forslag til ændringer? 

Kommer til at virke fremover – HS er ved at rydde op i undersider – Der skal opdateres 
foreningsoplysninger. LT lave oplæg til en mail, hvor foreningerne spørges om opdateringer. I samme 
ombæring skal grundejerforeningerne opfordres til at blive medlem af Lokalrådet - Der skal ryddes op i links 
– JFN og HS laver oplæg til næste møde – Måske skal vi have en side med ”news” – CM er med som 
administrator på Facebook-siden ”Tulstrup –– Alsønderup - Nejede”. Vi skal bruge FB som medie og 
reklame for lokalrådets hjemmeside –  

 

7. Ændring af fælles mail – Klavs ud og Mette ind 

Hvem styrer mail? – Hanna spørger KJ om hjælp –  

   

8. Hillerød kommunes digitale platform for borgerinvolvering 

LT følger op med evt. henvisninger til Lokalrådets hjemmeside –  

Hillerød Kommune skal orienteres om den nye bestyrelses sammensætning. Det gør HØ.  

 

mailto:lokalraad@alsonderup.dk


Alsønderup Sogns Lokalråd, lokalraad@alsonderup.dk  
Formand: Henrik Østergård, Gydelandsvej 3, 3400 Hillerød, 

9. Nyt om grusgraven – 
Hvordan går det med opstarten af gravearbejdet 

CJ har været ude og kigge løbende – Vandledning til Nejede har været gravet over.  

Omkostning til reparation påhviler TSG (Tulstrup Sten & Grus).  

Det er svært, at få at vide, om der er så meget grus som man har forudset.  

Nogen siger ja andre nej. TSG er allerede gået videre med gravearbejdet i næste kvadrat i området – På et 
møde blev det oplyst, at de hurtigst muligt ville grave sig ned 10 – 15 meter, og så grave sig ind. Det er ikke 
sket. Der er opstået nogle huller, som er vandfyldte. Der er gravet nogle huller rundt omkring, hvor der 
tilsyneladende er ler i stedet for grus – CJ fulgte høringen om den kommende Råstofplan i sidste uge – Der 
er ingen udvidelser i de eksisterende planer – Der bliver løbende lavet de jordvolde, som der er lovet – 
Gravetiderne i dagtimerne bliver stort set overholdt –  

 

10. Trafikplaner og busrute 380R 
Omkostningen til at bibeholde ½-times-drift på buslinje 380R er vedtaget af  
Hillerød og Helsinge Kommune 
Trafik: Nejedevej ved Pøleå har 60 km fartbegrænsning på Helsinge-siden, men  
80 km på Hillerød-siden – Hillerød Kommune har lovet, at der bliver sat et møde op sammen med os, om 
kommende trafikplaner - Så vi afventer -   

 
11. Skolen og status 

Vi afventer den lovede orientering fra Hillerød Kommune. Der bliver måske et borgermøde.  
JFN tager en snak med skolelederen.  
 

12. Eventuelt 
Jesper har skrevet til administrator af FB-gruppen angående kontakt og samarbejde omkring 
udveksling af information 

 
13. Vi takker af med den afgående formand kl. 20:00 

CM takkede den afgående formand og overrakte vin og chokolade.  
CM takkede for at KJ stillede op som formand, selvom han var den sidst tilkomne til området, da 
der skulle vælges bestyrelse for to år siden. 
KJ lovede at hjælpe til med at overdrage opgaverne til den nye formand, samt at hjælpe HS og JFN 
med mailadresser og hjemmesiden. 
KJ takkede bestyrelsen for samarbejdet gennem hans to år i formandsstolen. 
 
16.11.2020 - Referent Leif Thomsen 
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