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Udkast nr. 1 / Referat fra bestyrelsesmøde 12.01.2022 på Teams 

 

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

Tine Bojer Jørgensen (TBJ) - Jesper Fogt Nielsen (JFN) –  

Mette Jannes Larsen (MJL) - Martin Rieva (MR) (Sygemeldt) –  

Rasmus Christensen (RC) Afbud – Martin Boll (MB) (Ikke afbud) - Leif Thomsen (LT) - Hanna 
Sommersel (HS) Afbud 

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

 

Dagsorden: 

 
1. Købmand i Alsønderup 
HØ: Ejer af bygning vil gerne have en lejer ind og vil forhandle en billigere leje 
Kulsviergårdens bestyrelse har tilbudt en afdragsordning på den bod, der skal betales, hvis bygningen ikke 
udlejes til en købmand. 
TBJ: Synes ikke, at udlejer har gjort ret meget for at skaffe en ny købmand. 
TBJ: Der er stadigvæk en lejer i bygningen, som bager noget frokostbrød. 
 
2. Mobilmast Nejede 
MJL: Har skrevet til maste udbyderen (TDC samarbejdspartner), at Lokalrådet ikke mener, at rådet skal 
involveres i beslutningen om, hvor en kommende 48 meter høj mast skal placeres.  
Der er tilsyneladende ikke sket noget. Det må være borgerne i Nejede og Lykkesholm, der skal inddrages. 
MJL har også kontaktet grundejerforeningen i Lykkesholm. 
TBJ: Maste udbyderen har været i kontakt med ejeren af salatmarken og ejeren af Brunholm. 
MJL: Kontakter firmaet igen og foreslår, at Lokalrådet vil stå for indkaldelse til et borgermøde på 
Kulsviergården. TDC skal betale leje + kaffe. 
LT: Det vil være vanskeligt at komme i kontakt med borgerne i området. 
TBJ: Vi kan orientere de lokale borgere via Facebook, Lokalrådets hjemmeside og evt. andre sociale medier. 
Der var en længere diskussion om, hvor meget Lokalrådet skal involveres i spørgsmålet. Lokalrådets opgave 
må være, at indkalde til et borgermøde, hvor berørte borgere skal orienteres og komme med deres mening. 
 
3. Trampesti Mangholm-Alsønderup-Nejede Vesterskov 
LT: Til orientering så arbejder jeg for Mangholm 
JFN: Har været på markvandring med HØ og Ole Caspersen (OC) og en person fra HK.  
Har kikket på strækningen fra Alsønderup til Nejede Vesterskov. Har drøftet muligheder for at anlægge en 
trampesti på sydsiden af Ravnbjergvej.  
Der skal være en overgang (ikke en afmærket fodgængerovergang) i udkanten af Alsønderup og igen ved 
første stikvej på højre hånd (den der fører ned til fugletårnet).  
OC har søgt Kongernes Nordsjælland om 87.000 kr. til informations skilte til skiltning af trampestier 
Alsønderup – Nejede Vesterskov og Mangholm – Nejede Vesterskov. 
JFN: Skal opfordre Mangholm at søge om tilskud til opsættelse af hegn langs stien over deres jorder. 
HØ: Der er også en pulje under Landbrugsstyrelsen (?), hvor man kan søge om penge til hegning.  
HØ sender link til JFN. 
JFN: OC laver et oplæg, så de nødvendige tilladelser foreligger og at en beslutning kan ophæves igen, hvis 
ændringer i forhold gør det nødvendigt.  
Der er tilsagn fra berørte lodsejere. HØ, Palle og Mangholm.  
HØ: Vi bør orientere Esthers Have om hvad der bliver lavet.  
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Stien vil kunne etableres i behørig afstand (3 meter) fra skel.  
TBJ: Vil gerne have en befæstet sti langs vejen fra Alsønderup til Nejede Vesterskov.  
Tror ikke, at en trampesti vil blive benyttet. En trampesti vil ikke være egnet til barnevogn. 
 
4. Høring motorvejsforlængelse 
JFN: Har talt med diverse involverede omkring stiforbindelser til Hillerød.  
Har været med til at udforme tekst til høringssvar sammen med Søren Lerche. 
LT: Der er bevilliget penge til tunnellen Frederiksværksgade og bevarelse af  
tunnellen for ende af Enebakken. 
TBJ: Problemet med det farlige kryds Nordhøjvej / Herredsvejen er ikke med i  
oplægget og høringssvaret. 
 
5. Status grusgrav 
CM: Der er ikke noget grus at hente, så der bliver ikke gravet mere foreløbig. 
CM: Regionen er i dialog med TSG om, hvad der skal ske, med den udgravede skråning mod Mangholm.  
Vi får ikke offentlig adgang til grusgraven, før det er på plads. 
 
6. Trafik – status  
HØ: Bevilligede og vedtagne trafikreguleringer lå til at blive udført i 2021, men der afventes en lovændring 
omkring 40 km/t. 
 
7. Eventuelt 
7.1. Pkt. 2 sidste referat: Økonomi fra vælgermøde (MC) 
CM: Det kostede 7.250 kr.  
7.2. Pkt. 3 i sidste referat: Fællesdeling af informationer? (HS) 
Der er problemer med at alle er med på fællesmail. 
JFN: HS og mig har rettet det til, så alle skulle være med. Rasmus er i hvert fald med. 
7.3. Pkt. 5 sidste referat: Fiber i Alsønderup (HØ)  
HØ: Vi har ikke stemt dørklokker endnu p.g.a. Corona. Det begynder vi på nu. 
 

CM: Der er udbetalt penge fra Lokalrådspuljen til lysanlæg (ASGI) på Kulsviergården.  

TBJ: Vi har bestilt lysanlæg i november 2021, men ikke fået leveret endnu. Skal snart bruge 
anlægget. Må ellers leje. Følger op. 

 

Næste møde: Onsdag den 9. marts 
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