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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) (Udtræder af LR) – Martin Boll (MB) (Ikke mødt) - Leif Thomsen (LT) - 
Hanna Sommersel (HS) Afbud 

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

 

Dagsorden: 
 

1. Stier og tilskud fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
JFN: LR har fået bevilliget 87.000 kr. til etablering af skilte, 3 x informationstavler, 2 x bænke og bro over 
vådområde. 
Vi skal have et møde med berørte lodsejere om, hvordan vi komme i gang. Møde indkaldes til 31. maj. 
Håber på 1. arbejdsdag inden sommerferien. 
Bevilling udbetales først når projektet er gennemført. Hvor finder vi de penge? 
Kan støtteforeningen for Kulsviergården evt. lægge penge ud. HØ tager det med til møde i Støtteforeningen 
på onsdag. 
JFN efterlyser ideer til skilte med kort og fortællinger om området  
Der er deadline 1. december for projektet gennemførelse.  
Meget kort frist. Må være fordi midler skal bruges i dette regnskabsår. 
 

2. Købmanden i Alsønderup 
HØ: Kulsviergården har gang i sagen og forbereder modtagelse af penge i henhold til aftale.  
Der er lavet en afdragsordning med ejeren af ejendommen. 
TBJ: Der stod 6 biler uden nummerplader i dag til morgen. Bageriet er fortsat i gang.  
Det er privat ejendom, LR kan ikke rigtig gøre noget.  
Der må være en servitut, der giver færdselsret hen over ejendommen til stien, der går til sportsplads og 
skole. 
HØ kontakter ejendoms ejer. 
 

3. Mobilmast Nejede 
MJL: Har fået oplyst, at der skal opføres en mast senest i 2024. 
JFN: Har været i kontakt med grundejerforeningen i Lykkesholm. 
TBJ: Lodsejer har sagt JA til at masten kan stå ved den røde lade. 
Der er lovet et Borgermøde før den endelige placering aftales, så LR forventer at høre mere. 
Der følges op på sagen ved kommende møder (TBJ). 
 

4. Hastighedsprojekt Alsønderup – Nejede – Bendstrup 
LT: Der står ikke noget om flytning af byskilt Alsønderup. 
HØ tager det op i svar på den mail, vi har fået fra Forvaltningen i HK. 
 

5. Bænke / bordsæt Nejede Vesterskov 
LT: Er blevet etableret 
 

6. Lokaldysten – Mail fra Søren Lerche 
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TBJ: Har videresendt til ASGI. ASGI er ikke interesseret.  
Det kræver blandt andet, at man stiller med dommere i andre lokalområder. 
 

7. Landsbyversion  
LR vil blive inviteret til møde med HK om, hvad der skal ske i kommunens  
landsbyer fremover 
Lokalrådspuljen vil blive knyttet til dette projekt. 
 

8. Ny repræsentant i Nationalparken 
LR har ingen kandidater  
 

9. Udnyttelse af lokaler på Alsønderup Skole 
HK har vedtaget, at der skal laves en plan for Alsønderup Skole. Det tages op til efteråret. 
 

10. Fibernet i Alsønderup 
HØ: Har indsamlet mange interesserede. Men udbyder OneFiber vil ikke alligevel. Begrundelsen var, at der 
er for meget asfalt. Har meddelt, at de har en række andre projekter, der er mere interessante.  
HØ: Har igen kontaktet TDC. Har ikke hørt noget endnu.  
 

11. Eventuelt 
 
Grusgraven: 
CM: Skrænt i gamle grusgrav. CM har sendt brev til Regionen. Regionen har bedt TSG om at udarbejde en 
plan for, hvad de vil gøre for at sikre skrænten. Regionen har opstillet tre løsninger, som TSG skal tage 
stilling til. 
LR vil blive orienteret hurtigst muligt. 
Gadekæret 
Er groet delvis til og der er meget lav vandstand. 
HØ kontakter HK eller Forvaltningen 
Der bliver slået græs og klippet buske og træer regelmæssig. 
JFN kontakter Ole Caspersen og får input. 
Mail fra Søren Lerche: 
SL har opfordret til et møde med LR 
LR indkalder til et møde med både Søren Lerche og Anette Rieva den 7/6  
Velkomstmøde – Er afholdt 
LT: Det fik vi ikke gjort noget ved i denne omgang 
Fællesmail 
JFN: Følger op på 2 x martin 
Udtræder af LR 
RC har meddelt, at han træder ud af LR 
HS er suppleant og indtræder i det omfang hun ønsker 
 

Næste møde: Onsdag den 10. august 2022 
Referat udarbejdet: 16.05.2022 af Leif Thomsen 

mailto:lokalraad@alsonderup.dk

