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

Referat fra bestyrelsesmøde 11.08.2021 

 

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

Tine Bojer Jørgensen (TBJ) - Hanna Sommersel (HS) (Afbud) –  

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

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

 

Dagsorden: 

1. Købmandsbutik 
HØ: Kontaktet af FAA. Lidt skriverier på FB. Kulsviergården har kontaktet ejer ang. penge.  

Ejer vil have ny købmand ind.  

HB har talt med Søren Lerche. Stueetagen er opsagt.  

Der er tvivl om, hvor stort et sortiment skal være for at være ”købmand”?   

Lokalrådet afventer og ser. Der har ikke været lokal opbakning. 

HØ skriver noget i de to FB-grupper. 

 

2. Valgmøde - herunder også valg af mad 
HØ: Palle Høj har sagt ja til at være ordstyrer 

Byrådspolitikerne får præsentationsrunde på 3 minutter 

Program laves på næste bestyrelsesmøde 

Format – Emner - Spørgsmål 

Mad: Gratis for deltagende politikere – 135 kr. for stegt flæsk – Flæskesteg for 100 kr. – Det blev 

flæskesteg – Oplæg til lokale medier 

 

3. Velkomstmøde for nye borgere 
Truckhallen 1. september – Velkomstmødet har ikke stor betydning for vores lokalområde –  

LT tager opgaven – Tilmelde sig i henhold til mail af 8. juli –  

 

4. Høring vedr. landsbyvisioner i kommuneplan 
Ingen fællesmøder for lokalråd i 2021. Efter at den nye kommuneplan er fremlagt, vil møderne 

blive genoptaget.  

 

5. Grusgrav - rundtur mm 
CM: De tidligere utilfredse var positive. Arealet er jævnet ud og er nu søer og marker. Venter på at 

få fjernet de sidste maskiner. Graveområde 3 + 4 vil ikke blive ibrugtaget det første år.  

Der skal laves undersøgelser angående mængden af grus før, der foretages yderligere.  

TSG er blevet pålagt at etablere / sikre skrænten mod Mangholm mellem sø og dige.  

Før det er sket, vil der ikke blive offentlig adgang.  

Vi skal spørge regionen hvad der op / ned på den sag.  

Er der deadlines? JFN skriver til Region Hovedstaden (Jonas Prehn). 

 

6. Lokalrådspulje 
Der er ny frist til ansøgning. 1. september.  
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Søge om tilskud til valgmøde –  

LT sender ansøgning ”Borgermøde med valgtema” –  

Leje af Kulsviergården – Pris. 7.500 kr.  

 

7. Fiber i Alsønderup 
HØ: Det er op ad bakke med at få tilslutning.  

30 har tilkendegivet interesse, men der skal være 50 tilsluttet. Der arbejdes videre med at få flere 

interesseret. 

 

8. Trampestier og trafik 
Der er åbnet mulighed for at lave en sti langs Ravnsbjergvej og adgang til Nejede Vesterskov. Der er 

problemer med arealet omkring kirken, Smedens Hus og ejendommen efter. Kan der males en 

stribe på vejen eller etableres en helle? 

Hvem skal betale for det jordstykke langs vejen. 

 

9. Hillerød Dagbehandlingsskole / fremtid for skolen 
Afventer. Formodentlig forbliver den almen skole.  

Hvad bliver der arbejdet med på den gamle skole? Hvem undersøger?  

 

10. Generalforsamling 
Annonceret i LokaltNyt. Annoncering i lokale medier. HØ spørger Flemming Lynge om han vil være 

dirigent. Alle skal bidrage med indlæg til beretning.  

JFN: Ideer til hjemmesiden bedes fremsendes. Måske gemme fælles oplysninger på hjemmesiden.  

LT: Highlights til FB + lokale medier fra bestyrelsesmøder 

Kan der opsættes tæller på hits på hjemmeside 

HØ: Kan jeg se hvor mange hints der er på FB? 

 

11. Eventuelt 

CM: Opfordrer til at køre forbi Nejede og se på grøntsagsmarker 

CM: Kirken har inviteret til ølsmagning i Smedens Hus 25. november med foredrag + smagning 

 

Næste møde: Onsdag, den 8. september 2021.  

 
Referat udarbejdet 29.08.2021 af Leif Thomsen 
 
 

mailto:lokalraad@alsonderup.dk

