
Alsønderup Sogns Lokalråd, lokalraad@alsonderup.dk  

Referat fra online bestyrelsesmøde på Teams 13.01.2021 

 

Deltagere: Henrik Østergård (HØ) – Carlo Medici (CM) ––  

Tine Bojer Jørgensen (TBJ) (Deltog ikke) - Hanna Sommersel (HS) –  

Jesper Fogt Nielsen (JFN) – Mette Jannes Larsen (MJL) (Deltog ikke) - Leif Thomsen (LT) 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16.11.2020 
LT havde problemer med at komme på fra starten. 

2. Referat fra vores møde med forvaltningen om trafik 
HØ orienterede fra et møde med Hillerød Kommune angående trafik i Lokalområdet.  

På mødet blev der blandt andet drøftet fodgængerfelt ved skolen og fartdæmpende bump ved 

indkørsel til Alsønderup. Der er udsendt referat fra mødet. 

HS: Har man drøftet fartbegrænsning på vejstykket fra Nejede / Annisse til grænsen til Gribskov 

Kommune? Der er etableret 60 km begrænsning fra Annisse til kommunegrænsen mod Hillerød.  

Nejede - kommunegrænsen blev ikke drøftet / overset på mødet. 

HS: Laver selv en henvendelse til Hillerød Kommune, og henviser til, at dette vejstykke ikke blev 

drøftet. Fartgrænsen på 60 km bør gælde hele vejen fra Annisse til nejede. 

CM: Der har været problemer med, at der er nogle bump, der er for stejle til de 

hastighedsbegrænsninger, der allerede er etableret. Det drejer sig om fartbumpene omkring 

Nejede, hvor fartgrænsen er 40 km/t. Der er også problemer omkring de etablerede vejbump og 

noget vand, der løber i den forkerte retning. Kommunen er klar over problemet 

3. Ændring af website og mail 
HS / JFN: Har ryddet op og har nu fået adgang til ar redigere hjemmeside og mail 

LT: Mangler at få opdateret mailiste på grundejerforeninger (LT) 

HØ: Sender liste over grundejerforeningen Sandagervej til LT 

CM: Ros for opdateringer af referat fra vandværket 

HS + JFN arbejder videre med opdatering af hjemmesiden  

4. Møde om fundraising 
LT er tilmeldt 10.02.2021. Andre kan melde sig på, hvis de ønsker. 

5. Ansøgningsrunde til forskønnelsespulje 
Ingen aktuelle ønsker. Måske til næste år, når den nye bydel er færdigudbygget. Vi vender tilbage. 

6. Nyt vedr. skole 
JFN: Ikke noget nyt. Borgermøde er udskudt.  

Der har været en historie i FAA om et kommende møde med Lokalrådet / borgermøde.  

JFN rykker for dato for dette møde med Lokalrådet. 

7. Nyt vedr. grusgrav 
CM: Vandværket har problem med ledning igennem grusgravområde. Arbejde med omlægning er 

påbegyndt. Vandværket skal desværre selv betale. 

Der er nu etableret volde omkring fase 1 + 2. Nu kan man ikke se og høre så meget.  

Der graves på livet løs med stor slæbeskovl. Der er asfalteret mere  

omkring udkørsel, så der svines mindre på Nejedevej.  
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JFN: Så er det spændende, om de holder sig til at grave max. 6 meter  

under grundvandsoverflade. Der er opsat måleudstyr af TSG, som de selv  

aflæser 

8. Arbejde med vedtægter mm. 
LT: Har en ikke afsluttet opgave 

9. Indlæg i Lokalt Nyt 
HØ: Vil skrive et oplæg omkring mødet med Hillerød Kommune angående veje og trafikregulering 

HØ: Skriver om sammensætningen af den nye bestyrelse + gøre opmærksom på hjemmeside  

10. Eventuelt 
LT: Henvisning til Lokalrådets hjemmeside fra HK digitale platform ”Sammen om Hillerød”, er under 

udarbejdelse 

HØ: Har ændret på CVR.-nummer i virksomhedsregisteret 

JFN: Der er delt en artikel fra Hillerød Posten på FB angående ændringer på skolen 

CM: Havde et interview i FAA angående trafikken på Nejedevej til grusgraven i forbindelse med den 

fastkørte lastbil 

 

Referat udarbejdet af Leif Thomsen – 13.01.2021 
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