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

Referat fra bestyrelsesmøde 19.05.2021
Deltagere: Henrik Østergård (HØ) – Carlo Medici (CM) ––
Tine Bojer Jørgensen (TBJ) - Hanna Sommersel (HS) (Afbud) –
Jesper Fogt Nielsen (JFN) – Mette Jannes Larsen (MJL) - Leif Thomsen (LT)
Forkortelser: LokalRådet (LR) – Hillerød Kommune (HK)
Dagsorden:
1. Stiforbindelse Tulstrup – Ullerød
Lokalrådet følger sagen i sammenhæng med udbygningen af Ullerød Nord.
Sagen har været behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, og vi afventer nu, at Hillerød
kommune kontakter os med henblik på dialog om eventuel udnyttelse af tunnel under
Isterødvejen.
2. Trampestier
Lokalrådet har afholdt en besigtigelsestur på Mangholms jord for at undersøge mulighederne for en
trampesti til Nejede Vesterskov. Mangholm er positiv overfor trampesti over deres jorder og langs
skel til skellet mod Esthers Have. Mangholm betinger dog, at der ikke bliver adgang med hunde.
Stien vil være afhængig af at krydse yderligere to lodsejeres jord, men der er bl.a. jagtinteresser,
der kan være en hindring. JFN har en løbende dialog med parterne.
LR arbejder videre med sagen.
3. Ansøgning til Lokalrådspulje
Vi har ikke ansøgt i indeværende år. Vi har ikke haft et alment anvendeligt projekt.
MJL: Kunne man forestille sig et oplæg til en samlet løsning på stier i lokalområdet.
Det kunne være et projekt, der var relevant for en ansøgning til Nordea Fonden
MJL er inde i det med at søge fonde.
4. Hillerød Dagbehandlingsskole
Der foregår en løbende dialog med Hillerød Kommune.
Vi har kontakt med skolebestyrelsen på Hillerød Vest skolen, og vi har dialog med forældre til børn
på både Hillerød Vest skolens afdeling i Alsønderup og Dagbehandlingsskolen, som klart giver
udtryk for, at man ikke ønsker at samle Dagbehandlingsskolen i Alsønderup.
Vi har foreslået kommunen, at man fokuserer på at øge antallet af almene skolebørn i Alsønderup i
stedet for. Skolerne i Alsønderup og Ålholm blev netop slået sammen for at opnå synergier, og
Alsønderup er en oplagt mulighed for at blive en del af løsningen på manglende skolelokaler i
Hillerøds vestlige del.
5. Status på trafikforanstaltninger
Er vedtaget i sin helhed som forelagt LR.
Vi venter så på at planerne føres ud i livet
6. Generalforsamling – praktik
Generalforsamling indkaldes forventeligt til afholdelse i begyndelsen af oktober i uge 41.
HØ finder dag tirsdag / onsdag og laver oplæg til Lokalt Nyt
7. Valgmøde
Valgmøde tirsdag / onsdag uge 43 eller uge 44
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HØ reserverer foreløbig Kulsviergården og kontakter / inviterer de
politiske partier i Hillerød Kommune.
Oplæg til politikerne: Leje af Kulsviergården. Hvorfor er det ikke gratis
som hallerne i Hillerød.
Oplysninger fra grundejerforeninger
Grundejerforeninger kan nu booke og bruge Klubhuset til offentlige møder
CM: Mangler oplysninger om to grundejerforeninger. Tager på besøg.
Dagrofa / Købmandsbutik
LR er i tvivl om, at der er kundegrundlag for, at drive en dagligvarebutik i området
Vi taget et møde med Dagrofa. Teams-møde er ændret til fysisk møde i Klubhuset 27/5 kl. 19:00
Her bor vi puljen / Nordea
Der er mulighed for betydelig støtte fra denne pulje, som overvejende støtter f.eks. etablering af
legepladser, aktivitetsområder mm, så vi har informeret Kulsviergården og ASGI om muligheden.
Vi afventer tilbagemelding fra dem og overvejer også i LR mulighederne.
Eventuelt
CM: Grusgraven ser ud til at være lukket. Der er vist ikke den mængde grus, som man havde troet.
LT: Vi laver en officiel henvendelse for at få et svar. Kan vi få et orienterende møde?
HØ: Fibernet. Vil arbejde for at resten af Alsønderup får fibernet.
MJL: Jeg kan søge fonde, men skal have oplæg til projekter.
F.eks. omkring stier i lokalområdet og specielt en sikker adgang til Nejede Vesterskov

Referat udarbejdet 19.05.2021 af Leif Thomsen

