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Referat fra generalforsamling 12. oktober 2021 

 

Formanden bød velkommen til de 37 fremmødte, hvilket var et antal og en rekord,  

som ikke er set gennem flere år 
 

1. Valg af dirigent 

Flemming Lynge blev valgt 

2. Valg af referent 

Leif Thomsen blev valgt 

3. Bestyrelsens beretning 

De mange punkter i bestyrelsens beretning var delt op mellem bestyrelsens medlemmer. 

3.1.  Dagbehandlingsskolen / Fremtiden for Alsønderup Skole 

Hillerød Kommune havde fundet ud af, at der var flere ledige lokaler på Alsønderup Skole. 

Derfor kom det på en dagsorden, at sammenlægge de to afdelinger af Hillerød Dagbehandlings 

Skole og flytte dem til Alsønderup. Den beslutning var forældre og Lokalråd ikke tilhænger af. 

Flere møder mellem berørte viste, at ingen rigtig syntes om ideen.  

Alsønderup Skoles 111 elever ville blive tilført 60 elever med særlige behov og et stort antal 

lærere. Det tyggede kommunen på og resultatet er foreløbig endt op i, at der ændres på 

skoledistrikterne og at man vil bruge de ledige lokaler på Alsønderup Skole til andet i 

dagtimerne. 

3.2.  Fremtid for købmandsbutik i nærområdet 

Der er en tinglyst servitut på, at der skal være en købmandsbutik i de nuværende lokaler. Hvis 

ikke dette kan lade sig gøre, og bygningen ønskes anvendt til andet formål, skal der betales en 

bod i størrelsesorden 250 – 350.000 kr. til Kulsviergården.  

Lokalrådet har været i dialog med dagligvaregrossisten DAGROFA. Deres koncept ville kræve en 

større ombygning eller udvidelse af nuværende lokaler, samt et kontant indskud fra lokale 

borgere på mindst 1.000.000 kroner. 

Lokalrådet har loddet stemningen for denne model eller forslag til andet. Der har ikke været 

stor interesse fra lokal side, og ønsket om en lokal dagligvareforretning er foreløbig parkeret. 

Der er lidt snak i krogene om, at lave noget andet i form af en cafe med lidt dagligvarehandel 

eller handel med lokale produkter. Disse drøftelser foregår foreløbig udenfor Lokalrådets regi. 

3.3.  Evt. sti/tunnel mellem Tulstrup og Ullerød under Isterødvejen 

Fra tunnelen for enden af Enebakken er der nu etableret en grussti mellem 

Hillerødmotorvejens forlængelse og støjvolden mod Ullerød Nord. Adgangen til stien fra 

Enebakken går over privat ejendom, og der er et uafklaret spørgsmål med Hillerød Kommune.  

Ejeren af de 200 meter adgang er dog indstillet på, at gående og cyklende kan komme fra 

Enebakken og til tunnelen. Den nye sti giver adgang til Ellegårdskvarteret, Ullerød Nord og 

Strødam Engsø. 

3.4.  Grusgraven – status 

Lokalrådet har været til flere møder med TSG (Tulstrup Sten & Grus). 

Status er, at den nye del af grusgraven er færdiggravet og reetableret.  

Der var ikke den mængde grus, som TSG havde håbet. 

TSG ejer yderligere et par gårde med tilhørende jord.  

mailto:lokalraad@alsonderup.dk


Alsønderup Sogns Lokalråd – E-mail:  lokalraad@alsonderup.dk  
 

Her skal der laves yderligere undersøgelser før der bliver gravet.  

Det er uvist, hvor meget grus der er.  

TSG regner ikke med, at der vil blive gravet det første års tid.  

TSG har et problem i den gamle grusgrav. Her er gravet så tæt på skel  

til nabogården Mangholm, at der er opstået en høj og stejl skrænt til en sø på området.  

P. g. a. et gammelt dige og fare for sammenstyrtning af skrænten, er TSG af Region 

Hovedstaden blevet pålagt, at reetablere skrænten. Der ligger nogle depoter af grus i den 

gamle grusgrav. Disse depoter forventer man ikke udgravet og bortkørt, men vil blive anvendt 

til etablering af skrænten. Denne reetablering er ikke uden problemer, da der er gravet dybt 

helt ind til skrænten og skellet mod Mangholm. 

3.5.  Stiforbindelser (via Mangholm og Alsønderup-Nejede Vesterskov) 

Beboere i Tulstrup og Alsønderup har gennem flere år ønsket en mere trafiksikker adgang til 

Nejede Vesterskov. Den bakkede og snoede Ravnsbjergvej er ikke særlig trafiksikker, og slet 

ikke for børn fra skole og institutioner, som ikke har anden adgangsvej til skoven. 

Lokalrådet har forsøgt at finde frem til løsninger gennem et par år. 

Lige nu arbejdes der med en løsning, hvor man fra Tulstrup kan komme ad alleen til Mangholm, 

langs et skel over Mangholms jorder til nye skel, som så kan følges til Ravnsbjergvej og 

grusvejen til Nejede Vesterskov.  

Der arbejdes også med en sti langs Ravnsbjergvej, så man kan komme fra Alsønderup på en for 

gående og cyklende trafiksikker måde.  

3.6.  Trafiksikring Nejede-Alsønderup-Bendstrup 

Sammen med Hillerød Kommune har Lokalrådet drøftet trafikregulering i området. 

Der er taget initiativ til flere regulering af trafikken. Disse reguleringer er vedtaget i ABT-

udvalget (Arkitektur, Byplan & Trafikudvalget) i kommunen. 

Nogle af forslagene vil resultere i 2-1 vej på Lykkesholmsvej, Damvejen og Nordhøjvej mellem 

Frederiksværksgade og Herredsvejen – 60 km fartbegrænsning på Ravnsbjergvej og Baunevej 

(Lokalrådet havde ønsket 50 km, men det ville politiet ikke gå med til) – 40 km anvisningstavler 

(blå firkantede tavler) i dele af Alsønderup – Ændring af fartdæmpende bump ved nordlig 

indkørsel til Alsønderup – Flytning af byskilt når man kommer fra Bendstrup til Alsønderup, så 

skiltet kommer til at stå før indkørslen til Sangagervej og det nye beboelsesområde –  

Lokalrådet er også opmærksom på skolevejen gennem tunnelen og ad Frederiksværksgade. 

Det drøftes, hvordan man kan gøre passage for gående og cyklende gennem tunnelen mere 

sikker. Tunnelen vil ikke blive udvidet eller ændret før Hillerødmotorvejen bliver forlænget. 

Måske kan man for små penge flytte stoplinjerne for motoriseret trafik længere væk fra 

tunnelen. En løsning kunne også være, at man ved lysregulering sikrede, at der ikke samtidig 

var bløde trafikanter i tunnelen sammen med motoriseret trafik. 

Derudover var der et par trafikting yderligere, som løbende vil blive implementeret. 

Lokalrådet havde ønsket 2-1 vej på Baunevej og Ravnsbjergvej. Det kan desværre ikke lade sig 

gøre, da der skal være 200 meter sigt fra start / slut af en 2-1 vej.  

Begge veje har så mange sving og bakker, at det ikke kan lade sig gøre. 

 

 

3.7.  Lokalrådspuljen - tilskud modtaget 

Hvert år udlodder Hillerød Kommune 55.000 kr. til de 11 lokalråd  

i kommunen. 

Vi har i 2019 fået 6.000 kr. til et ønske om, at opsætte opslagstavler  
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med henvisning til foreninger og begivenheder i området.  

Dette projekt er ikke blevet søsat endnu, da vi er bange for, at en  

opdatering vil volde vanskeligheder. Lokalrådet arbejder på at få en god  

ide til en digital løsning. 

I 2020 fik vi 9.000 kr. til et lysanlæg til brug for idrætten i Kulsviergården.  

P. g. a. Corona er det først ved at blive indkøbt og sat i værk nu. 

I 2021 har vi fået 7.500 kr. til afholdelse af et borgermøde i november, hvor der bliver inviteret 

til delvis selvbetalt spisning med efterfølgende møde med de politiske partier i Hillerød 

Kommune 

3.8.  Fibernet i Alsønderup 

En lille del af Alsønderup kom ikke med, da der blev lagt fibernet ned. 

Der arbejdes nu på, at få en udbyder til at lægge fiber ud til de manglende husstande. 

Det er gratis at blive tilkoblet, og interesserede kan tilmelde sig på Onefiber.dk 

3.9.  Hjemmeside 

Der arbejdes på at forbedre Lokalrådets hjemmeside. 

Formidling af relevant stof fra Lokalrådet vil dog også foregå via andre sociale mediet i 

lokalområdet 

4. Regnskabet 

Fremgår andet sted på hjemmesiden: www.alsonderup.dk  

Regnskabet blev fremlagt, gennemgået og godkendt 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

6. Handlingsplan for kommende år 

Nuværende Lokalråd udarbejder ikke handlingsplan, men tager sager efterhånden som de 

opstår 

7. Fastsættelse af kontingent 

Uændret – Kontingent betales af de foreninger der er i området. Kontingentet er 2 – 5 kroner 

pr. medlem i foreningerne. Lokalrådet har i princippet ingen udgifter. 

8. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

Fremgår andet sted på hjemmesiden: www.alsonderup.dk  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Henrik Østergaard, Carlo Medici, Jesper Fogt Nielsen og Hanna Sommersel var på valg 

Alle var villig til genvalg. Hanne Sommersel ville dog gerne stille sin plads i bestyrelsen til 

rådighed, hvis der var andre, der ønskede at komme ind. 

Overraskende meldte tre personer sig som kandidater. 

Hanne Sommersel overtog rollen som suppleant og ind i bestyrelsen trådte: Martin Rieva, 

Alsønderup – Rasmus Skjødt Mark Christensen, Tulstrup og Martin Boll, Tulstrup. 

Revisor blev også genvalgt. 

Bestyrelsen er dermed fuldtallig med 9 medlemmer som er vedtaget i vedtægterne 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde 

 

10. Eventuelt 

Intet 

Dirigenten kunne dermed give ordet tilbage til formanden, der takkede for  

det store fremmøde 
Referat udarbejdet af Leif Thomsen 
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