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

Referat fra bestyrelsesmøde 11.11.2021
Deltagere: Henrik Østergård (HØ) – Carlo Medici (CM) ––
Tine Bojer Jørgensen (TBJ) (Sygemeldt) - Jesper Fogt Nielsen (JFN) –
Mette Jannes Larsen (MJL) - Martin Rieva (MR) (Sygemeldt) –
Rasmus Christensen (RC) – Martin Boll (MB) - Leif Thomsen (LT) - Hanna Sommersel (HS)
Forkortelser: LokalRådet (LR) – Hillerød Kommune (HK)
Dagsorden:
1. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Henrik Østergård - Formand
Rasmus Christensen - Næstformand
Carlo Medici - Kasserer
Leif Thomsen - Sekretær
Martin Rieva – Webmaster? (Valgt enstemmigt uden mulighed for at forsvare sig p.g.a. sygemelding –
takker du JA MB?)
Tine Bojer Jørgensen - Bestyrelsesmedlem
Jesper Fogt Nielsen – Bestyrelsesmedlem
Mette Jannes Larsen – Bestyrelsesmedlem
Martin Boll – Bestyrelsesmedlem
Hanna Sommersel – Suppleant + Webmaster
MB: Vil gerne arbejde med øget biodiversitet i lokalområdet. HK er interesseret.
Flere lokaliteter i området er velegnede.
MJL: Øget biodiversitet kan også være med til at beskytte åbne områder imod, at alt bliver plasteret til med
solceller.
2. Evaluering af vælgermøde
CM: Gerne mere erfarne byrådsmedlemmer i panelet. Palle Høj var god som ordstyrer.
HØ: Vores møde var et af de største i kommunen. Vi skal huske at kontakte lokale medier.
JFN: Godt vælgermøde. Godt at folk fik lejlighed til at lære hinanden at kende; også under spisning.
MJL: Der var en del spørgsmål og en god debat f.eks. omkring grusgrav.
Der er ikke oversigt over økonomi endnu (CM).
3. Opdatering mail/web
HS kigger på, om vi kan lave en form for fællesdeling af informationer, der løbende tilgår os.
Altså ud over mails og referater fra bestyrelsesmøder (Var det ikke sådan, det var?)
4. Mobilmast Nejede
HØ: Vi har fået en henvendelse. Der er planer om en mobilmast i Nejede eller Lykkesholm.
MJL: Der er tvivl om, at der er de fornødne afstande til andre master. MJL er modstander af en mobilmast
pga. de sundhedsskadelige konsekvenser for mennesker, dyr og planter, for at beskytte miljø og landskab
og at undgå faldende huspriser.
CM: Ser ud til at placeringen er midt i Lykkesholm (Skovsvinget 1). Tidligere har det været drøftet, at
signalet var dårligt i Nejede og Lykkesholm. TBJ har stillet forslag om at stille masten på vandværkets grund
i Nejede. Det giver en pæn indtægt årligt.
CM: Ikke begejstret for forslaget om at benytte vandværkets grund.
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MB: Hvordan er holdningen i Lykkesholm?
HS: Skal vi kontakte hende, der har kontaktet os?
HØ: Vi skal foreslå spørger, at hun selv kontakter sin grundejerforening
og andre interesserede i det berørte område.
CM: Vil ikke med til, at det er i Lokalrådets navn. Selskabet bag henvendelsen
må kontakte borgerne ad anden vej. På grund af GBDR-reglerne kan vandværkets
kontaktsystem ikke bruges til kontakt til områdets beboere.
Konklusion: MJL vil gerne være gerne tage kontakt til beboerne i
Nejede og Lykkesholm. Evt. via Facebook eller andre sociale og lokale medier.
5. Fiber Alsønderup
HØ: Tager fat i Jacob (generalforsamlingen), som gav udtryk for interesse på generalforsamlingen.
Vi vil gå rundt og prøve at få folk i tale personligt, da omdeling af flyers ikke har resulteret i den fornødne
interesse.
Der skal omdeles flyere, så interessen kan måles.
Det drejer sig om over 100 husstande, der pt. ikke er på fibernet.
Der mangler 15 – 20 interesserede husstande.
6. Trampesti Mangholm - Nejede Vesterskov
JFN: Har skrevet et oplæg til os. Der bør oprettes en sti-gruppe. Lokalrådet bør stå bag.
JFN vil godt stå i spidsen for projektet og indkalde til møde. RC + MB vil gerne hjælpe.
MJL vil gerne hjælpe med at lave ansøgninger til HK, fonde m.v.
LT: Der også en sti på bagsiden af Rørmosevej.
MJL: Er god til fundraising. Ole Caspersen er også god at tage med på råd (Kongernes Nordsjælland)
MJL: Ved valgmødet var politikerne meget med på flere stier. Det skal vi hænge dem op på.
Sti-arbejdsgruppe: JFN, RC og MJL
Arbejdsgruppen skal følge op på stien Alsønderup – Nejede Vesterskov
7. Høringssvar ændring skoledistrikter i vestlige del af Hillerød
HØ: Orienterede omkring baggrund. Vi skal give høringssvar.
HØ skriver høringssvar

8. Grusgraven
CM: Tager kontakt til TSG for at finde ud af, hvad de kan, vil og hvornår.
9. Trafik
HØ tager kontakt til HK. Hvornår iværksættes vedtagne trafikreguleringer?
Vi fik det indtryk på vælgermødet fra Anette Rieva/Dan Riise, at tiltag ville blive iværksat i
indeværende år
10. Eventuelt
Bestyrelsesmøder 2022: Hver 2. onsdag i januar, marts, maj, august, september og november
12.01.2022 – 09.03.2022 – 11.05.2022 – 10.08.2022 – 14.09.2022 – 09.11.2022
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 12. januar 2022.
LT skal løbende opdatere to-do-liste.
LT påtog sig at sørge for forplejning til bestyrelsesmøderne
Referat udarbejdet 16.11.2021 af Leif Thomsen

