
Alsønderup Sogns Lokalråd – E-mail:  lokalraad@alsonderup.dk  
Henrik Østergaard, Gydelandsvej 3, Alsønderup, 3400 Hillerød 

Referat fra online bestyrelsesmøde på Teams 10.03.2021 

 

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

Tine Bojer Jørgensen (TBJ) (Indsendt indlæg) - Hanna Sommersel (HS) –  

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

Forkortelser: LokalRådet (LR) – Hillerød Kommune (HK) 

 

Dagsorden: 

1. Trampestier 
JFN: Har besøgt Mangholm. Tine ikke afvisende for at finde stisystem over Mangholms jorder.  
LT tager kontakt til Gl. Skolevej 30 for at undersøge muligheden for, at skabe adgang til grusgraven via en 
trampesti i skellet mellem gårdens jorder og Tulstrup. Ny ejer fra 1. april.  
MJL: Det skal undersøges, om der kan etableres adgang fra Nejede via Grusgraven / Mangholm til Tulstrup. 
Dato for besigtelse af muligheder ( markvandring)  – Lørdag den  24/4 klokken 10:00 – Vi cykler – Vi mødes 
på Mangholm – LT kontakter Mangholm – Håber Trine fra Mangholm kan være med.  
MJL: LR skal undersøge mulighed for at gendanne kirkesti og adgang til Nejede Vesterskov fra Nejede. 
Ønskelig er også, at finde en løsning på en sti fra Alsønderup til Nejede Vesterskov, sådan at man ikke skal 
gå / cykle ad trafikerede Ravnsbjergvej.  
JFN: Kontakter Esthers Have angående adgang (sti) på vestsiden af det skovstykke, der ligger øst for Esthers 
Have  
JFN: Kontakter ejeren af gården med ridebanen vest for Alsønderup 
 
2. Borgermøde Slotsgade 
LR har deltaget i møderne via Teams.  
LR har ikke nogen direkte interesse i projektet udover at være borger i HK 
 
3. Højspændingskabel Energinet 
MJL: Det må være de enkelte borgere i de berørte områder, der må komme med indlæg / høringssvar. 
CM: Linjeføring over Nejede er en alternativ linjeføring, og vil højst sandsynlig ikke blive den, der vil blive 
brugt. 
HØ: Alle berørte lodsejere, indenfor 300 meter fra linjeføringen, har fået brev. 
HJL: Påstanden om, at en sikkerhedsafstand på 10 meter fra den nedgravede ledning er nok, holder ikke 
helt. 
 
4. Udstykning Tulstrup 
HØ: Vi er blevet overhalet af beslutninger i byrådet. Der er ingen nye områder, der bliver udlagt til beboelse 
i de kommende fire år. I en derefter kommende periode vil man, sammen med borgerne, lave en plan for 
udvikling af områderne. 
 
5. Ansøgning Lokalrådspulje 
Vi kan prøve at lægge noget ud på FB og se, om der nogen der har ønsker.  
Frist for ansøgning er udskudt til 15. maj.  
Borde og bænkesæt i Nejede Vesterskov er nedslidte. Det er Naturstyrelsen, der står for det.  
TBJ: Vil gerne have penge til at etablere en fitness bane ved klubhuset i Alsønderup. Det koster nok rigtig 
mange penge, og overstiger langt det som Lokalpuljen udlodder. TBJ skal komme med et oplæg til 
ansøgning. MJL: Der kan søges i More Play Puljen. TBJ kan kontakte MJL for nærmere information 
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6. Hillerød Dagbehandlingsskole 
CM: Det vil vække røre hos ikke mindst forældrene til nuværende og kommende elever, når så mange 
elever, med specielle behov (utrænet effektregulering), tilføres i en forholdsvis lille skole 
JFN: Har talt med Hanne Dalbøge (skoleleder), der fortalte, at man kun bruger 
 6 af 18 lokaler på den nye skole.  
Hanne Dalbøge virkede positiv overfor muligheden med Dagbehandlings skolen. 
Skolelederen gav udtryk for, at der ville følge mange penge med. 
HS: Var Skolebestyrelsen ikke som udgangspunkt positive ved mødet 
HØ: Langt de fleste, der udtrykte sig på mødet, var forældre, der har eller får børn i  
skolen i de kommende år. Stemningen var generelt negativ. 
JFN: Har sendt brev til Skolebestyrelsen, der har henvist til Hillerød Kommune. 
HS: Undrer sig over, at Skolebestyrelsen ikke har en holdning til sagen. Kunne LR måske presse 
Skolebestyrelsen til at have og udtrykke en holdning til sagen. 
JFN: Hvem kontakter vores lokale repræsentant i Skolebestyrelsen. JFN kontakter Skolebestyrelsen. 
HØ: Alternativet kunne være, at den gamle skole udbydes til salg og f.eks. blev indrettet som ældreboliger 
HØ: Sender brev til kommunen angående planer og påpeger andre muligheder 
 
7. Affaldsindsamling 
17. – 18. april. LR opfordrer folk til at deltage. Evt. gennem sociale medier lokalt. 
 
8. Trafik - ekstra forespørgsel vedr. strækningen Annisse til Nejede 
HS: Hillerød Kommune har svaret på vores henvendelse. HK mener ikke, at den nuværende 80 km 
begrænsning er et problem. HK svarer, at der ikke har været uheld. Det passer dog ikke. Der har været 
uheld. 
HS kontakter HK igen.  
Der er 60 km begrænsning i Gribskov Kommune på strækningen Annisse / Nejede - og bedre vej / 
belægning. 
 
9. Grusgrav 
CM: TSG har søgt indsigt i hvilke ledninger, der ligger i de kommende graveområder.  
Inden man begynder at grave i nye områder (Etape 3 og 4), skal etape 1 reetableres. Etape 1 er der, hvor 
der graves nu. 
CM: Støjen er ikke voldsom. Der var lidt gener i starten. Voldene dæmper tilsyneladende støjen.  Der har 
også været en periode, hvor frosten har forhindret gravearbejdet. 
Vejen fra Grusgraven til Tulstrup lider voldsomt under den tunge trafik. 
TBJ: Finder det urimeligt at Nejede Møllehøj Vandværk selv skal betale for at få flyttet ledningsføring, der 
fører gennem det nye graveområde. CM har tidligere oplyst, at sådan er det. Spørgsmålet blev ikke 
yderligere drøftet. TBJ bedes kontakte CM for nærmere oplysning. Spørgsmålet kan tages op på et senere 
lokalrådsmøde. 
 
10. Ændring vedtægter 
LT: Har gennemgået og rettet nogle stavefejl 
HØ: Pkt. 7 i dagsorden skal fjernes (LT)  
CM: Huske at indkaldelse til Generalforsamling skal sendes pr. mail til medlemmer. Det står i vedtægterne. 
 
11. Indsamling af oplysninger fra grundejerforeninger 
LT: Sender rettede oplysninger til hjemmesiden 
Har vi alle grundejerforeninger i vores database. Kan man se noget på kommunens hjemmeside.  
LT kigger på det. CM undersøger HK´s hjemmeside. 
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12. Hjemmeside 
HS: Vi har ryddet op. Mail til Admin- og WEB-master går til HØ, HS og JFN 
HS: Har sammen med JFN kigget på alle sider og opdateret mange steder. 
HS + JFN arbejder på et oplæg til, hvad der skal blive liggende på hjemmesiden 
og hvad der bare skal linkes videre til 
HØ: Der mangler link til Kulsviergården 
LT: Var det en ide at henvise til områdets FB-grupper 
LT: Foreslog at der på forsiden blev ekstra rammer til at minde om  
nært forestående arrangementer. F. eks. den kommende affaldsindsamling. 
LT: Kan der sættes en tæller på. HS undersøger til næste møde. 
HS: Kontaktformular på hjemmesiden, der linker til vores mail 
 
13. Eventuelt 
LT kontakter Naturstyrelsen om renovering af bænke i Nejede Vesterskov 
 
 
Referat udarbejdet 10.03.2021 af Leif Thomsen 
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