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

Udkast nr. 1 / Referat fra bestyrelsesmøde 09.03.2022
Deltagere: Henrik Østergård (HØ) – Carlo Medici (CM) ––
Tine Bojer Jørgensen (TBJ) - Jesper Fogt Nielsen (JFN) –
Mette Jannes Larsen (MJL) - Martin Rieva (MR) (Afbud) –
Rasmus Christensen (RC) (Afbud) – Martin Boll (MB) –
Leif Thomsen (LT) - Hanna Sommersel (HS) (Afbud)
Forkortelser: LokalRådet (LR) – Hillerød Kommune (HK)
Dagsorden:
1. Købmand i Alsønderup
HØ: Ejeren af den nedlagte købmandsforretning har bedt om afdragsordning med 10.000 kr. pr. måned +
renter.
Hvem skal have pengene? Det kan være aktionærerne. HØ har været i Lokalarkivet og fundet gamle
dokumenter frem. Kulsviergården og idrætsforeningen skal have pengene – eller de skal fordeles mellem
godt 100 andelshavere, som indskød penge for 21 år siden. Bestyrelsen håber, at resultatet bliver, at
Kulsviergården og ASGI får pengene. De trænger. Hvis pengene skal fordeles mellem indskyderne, vil de
fleste af pengene blive ”spist op” af omkostninger til revisor og advokat.
TBJ har hørt, at ejer vil sætte ejendommen til salg.
2. Mobilmast Nejede
MJL: Har ikke fået gjort så meget. Har spurgt, om masteudbyderen vil afholde et borgermøde. Der er ikke
noget konkret endnu. MJL + JFN + TBJ blev enige om, at mødes og lave en slagplan, for det videre forløb. En
borger- / interessegruppe i Freerslev har gang i noget lignende med protester mod en høj mast i deres
lokalområde. Måske skal vi udveksle erfaringer med Freerslev (borgergruppe).
Masten er beregnet til at skulle være 48 meter høj.
3. Trampesti Mangholm-Alsønderup-Nejede Vesterskov
JFN: Der er søgt 87.000 kr. gennem Kongernes Nordsjælland til informationstravler, vejvisningsskilte og
boardwalk over et blødt område i den vestlige ende af stien.
HØ: Har talt med en medarbejder ved Skov- og Naturstyrelsen, der synes, at ansøgningen så godt ud.
Der er også fremskridt i aftaler om sti til Nejede Vesterskov på sydsiden af Ravnshøjvej
4. Sophienborgskolens (SBS) evt. brug af lokaler i Alsønderup
I 2021 blev det vedtaget, at der ikke skulle opsættes pavilloner på Sophienborgskolen, men at kapaciteten
på Alsønderup Skole skulle udnyttes.
Nu er sagen dukket op igen, og nu fastslår et kommunalt udvalg, at pavilloner på SBS er den bedste løsning.
LR har søgt og fået aktindsigt. Er lige modtaget og vil blive nærlæst.
Det er vigtigt, at vi får aktiviteter til skolen og Kulsviergården.
Det er forvaltningen, der indstiller til byrådet, at man vælger at beholde aktiviteterne på
Sophienborgskolen
5. Fibernet i Alsønderup
HØ: Har lavet ”dørsalg” og fik tilmeldt omkring 75 deltagere fra det område, der i dag ikke har adgang til
fibernet. Udbyderen regner på det nu.

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

6. Lokal affaldsindsamling
Søndag 3. april klokken 10 – 12. Publiceres via lokale sociale medier.
Organiseres af lokale frivillige.
7. Høring støjvold Damvejen 1
En privat lodsejer har ansøgt om lov til at anlægge en støjvold.
Vil det skabe gener andre stede? Støj kan måske blive kastet over volden
og ende andre steder.
Bestyrelsen har ikke umiddelbart en mening til den
fremsendte ansøgning.
Det må være op til forvaltning for området i Hillerød Kommune.
8. Hjælp til bestyrelse Alsønderup Fester
Mangler yngre bestyrelsesmedlemmer.
HØ har anbefalet, at man bruger de sociale medier, og ad den vej forhåbentlig kommer i kontakt med nogle
yngre mennesker.
Var det noget for Søren Lerche? TBJ kontakter SL.
9. Ansøgning om padelbaner Alsønderup
Der er indgivet en ansøgning om midler til en padelbane i Alsønderup.
Der er også søgt penge til en stærk tiltrængt renovering af tennisbanerne.
Der vil formodentlig ikke være penge til begge dele. Tennisbanerne må være 1. prioritet.
Det må være idrætsforeningen, der skal prioritere og fremsætte ønsker.
Det vil LR støtte op om.
10. Eventuelt:
Grusgraven: CM har ikke hørt noget for nylig. Har skrevet sammen med Ole Caspersen.
Det virker som om, at de berørte parter ikke har meget lyst til at ”booste” sagen.
JFN: Der har været lidt fremme omkring fjernvarme til området. Sagen følges.
JFN: Indgange til Kongernes Nordsjælland blev drøftet uden konklusion eller stillingtagen.
MB: Er stadigvæk interesseret i tiltag omkring biodiversitet i lokalområdet.
LT: Har en stor kasse med skriftlige materialer fra tidligere bestyrelser. Ønsker at overlevere materialet til
Lokalhistorisk Arkiv. Det er en god ide, synes bestyrelsen.
LT: Der er generalforsamling i Lokalt Nyt, hvor LR har en bestyrelsespost.
LT kan ikke deltage p.g.a. ferie til primo maj
TBJ: Der er indkøbt et lysanlæg til ASGI for de penge, som LR har søgt ved Lokalrådspuljen.
Anlægget vil blive taget i brug ved en kommende opvisning og efterfølgende allerede planlagte
arrangementer.
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag, den 11. maj klokken 19:00
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