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Referat fra Lokalrådets generalforsamling – 23/9 2021 

Lokalrådet for Uvelse-Lystrup 

Referat fra generalforsamlingen 23/9 2021. 

1. Valg af stemmetællere 

Formanden bød velkommen, og udtrykte sin positive overraskelse over det det gode fremmøde med godt 
20 personer (udenfor bestyrelsen) 

Som stemmetællere blev valgt Niels Frølich og Bente Præstiin. 

2. Valg af dirigent  

Harry Lambjerg-Hansen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og bemærkede at generalforsamlingen for 2020 nu havde været indkaldt 
hele fire gange. Første gang i marts 2020, så i oktober 2020, og endelig i marts 2021. Alle gange aflyst 
grundet Covid 19. Nu var det så endelig lykkedes og han konstaterede at generalforsamlingen var behø-
rigt indvarslet via den husstandsomdelte NUVEL!, der jo kom på gaden i juli måned. Generalforsamlingen 
var derfor behørigt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.   

3. Aflæggelse af beretning. 
 

Formanden aflagde beretning og informerede om Lokalrådets arbejde gennem det sidste 2-1/2 år (se 
beretningen vedlagte som bilag 1). Sidste oprindelige generalforsamling skulle have været afholdt i 
marts 2020, men var siden blevet aflyst i flere omgange.     

Efter beretningen bad dirigenten om kommentarer til beretningen. 

Torben Svensson mente at Lokalrådet burde lægge vejledende sedler i postkasserne til parceller hvor 
hække ikke var klippede, eller der var fortove fulde af ukrudt. Formanden afviste med den begrundelse at 
han ikke ønskede at optræde som politi.  

J. Jensen sagen blev taget op. Repræsentanter fra ”Foreningen J. Jensens naboer” fortalte at den an-
søgte udvidelse af J. Jensen ville blive til stor ulempe for de omkringliggende beboere. Kommer der byg-
gepladser vest for Uvelse vil der komme en masse lastbiler også gennem Uvelse og Lystrup. Siger kom-
mune ja til den ansøgte udvidelse vil det danne præcedens og J. Jensen vil blive svær at stoppe.  Lokalrå-
det blev opfordret til helhjertet at gå ind i sagen, og udnytte alle tilgængelige kanaler i deres netværk til 
dette. 

Formanden fortalte at Lokalrådet siden starten af J. Jensen sagen havde deltaget, og sidst sendt et hø-
ringssvar til Lokalplanen, hvor man argumenterede kraftigt mod placeringen af den planlagte udvidelse 
af J. Jensen på Højlundevej. Endvidere at sagen efter hans formening nu mere gik ud på om byrådet kunne 
få J. Jensen med på en anden placering i Hillerød Kommune. En udvidelse på Højlundevej var efter hans 
formening ikke længere mulig. Det nuværende politiske flertal i byrådet var imod dette.  

J. Jensen sagen affødte endnu en række synspunkter, men en rent politisk afklaring synes umiddelbart 
forestående, hvorfor formanden konkluderede at vi venter og ser – og ud fra den endelige politiske be-
slutning må afgøre om Lokalrådet skal engageres yderligere i sagen.  

Bente Præstiin fremhævede en række punkter hvor hun gerne så en mere aktiv rolle fra Lokalrådet. Her-
under bygning af ældreboliger, Olle Kolle, bevarelse af skolen, opførelse af lejeboliger m.v. 
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Formanden svarede at han i sin formandsberetning havde redegjort for Lokalrådets indstilling omkring 
skolen, at ældreboliger var nævnt i Lokalrådets visionsplan for Uvelse/Lystrup, og at de nye rækkehuse 
ved Bøllemosegård efter hans oplysninger ville blive lejeboliger. Ud over dette havde Lokalrådet ikke ind-
flydelse på salg af byggegrunde omkring Uvelse/Lystrup.  

Vibeke Hansen fremhævede voksenklubbens politiker arrangement 26. oktober, hvor man kunne stille 
spørgsmål til de lokale byrådsmedlemmer Peter Frederiksen og Susanne Kristensen. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

4. Aflæggelse af regnskab og budget 

Ordet gives til Lokalrådets kasserer Henning Thorsen. 

Der havde været et underskud på 429 kr. for kalenderåret 2020, og der var 3779 kr. i aktiver ved årets 
udgang. 

Budgettet for 2021 angiv en omsætning på 6850, og en balance på 0 kr. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

6. Valg af formand  

Nuværende formand Aksel Hauge Pedersen blev valgt med akklamation.  

7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer 

Til bestyrelsen var på valg Freddy Dichmann og Kristian Nielsen. Begge genopstillede og blev valgt med 
akklamation.  

Suppleanter 

Winnie Adeltoft ønsker ikke genvalg. I stedet blev valgt Gitte Lunde Jørgensen og Dorrit Andersen. 

8. Valg af en revisor.  

Finn Lillelund afgår som revisorer, men blev genvalgt.  

Hanne Andersen var på valg som revisorsuppleant, men ønskede ikke genvalg. 

I stedet blev Conny Jensen valgt som revisorsuppleant.  

9. Eventuelt 

Der var enkelte ønsker om en præsentation af Lokalrådets bestyrelse, samt at fremtidige mødeind-
kaldelser til generalforsamlinger indeholdt navne på bestyrelsesmedlemmer der var på valg.  

Formanden henviste til sidste side i af NUVEL! hvor bestyrelses sammensætningen hver gang er be-
skrevet. Han ville huske på næste mødeindkaldelse at medtage navne på medlemmer der var på valg. 
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Under eventuelt bemærkede Kristian Nielsen at han var i gang med at klarlægge fortovsreglerne.  

Flere kommenterede hastighederne på Lystrupvej. En lokal beboer i Åparken mente ikke at der var 
for høje hastigheder på Lystrupvej, og hvis der var – var det nok ikke beboerne i Åparken der forårsa-
gede dette. Flere mente at det nok primært var håndværkere og lastbiler med tilknytning til nybyg-
geriet der kørte for stærkt, og det derfor kun var et spørgsmål om hvornår byggeriet var afsluttet. 

Gitte Jørgensen mente også at der blev kørt for stærkt på Højlundevej. Hun havde klaget til kommu-
nen over dette, og kommunens holdning var at man ikke kunne skride ind når blot hastighedsgrænsen 
på 80 km/time blev overholdt – hvor ingen burde være i tvivl om vejen er for smal og ”bumpet” til 
denne hastighed. Desværre ligger vejen jo udenfor byzonen, men problemet bør jvf. formanden ved 
førstkommende lejlighed tages op når Lokalrådet alligevel skulle kommunikere med kommunen.   

Vedr. Lystrupvej bemærkede formanden at her havde såvel politiet, kommunen og Lokalrådet været 
involveret. Politiet vil ikke lave hastighedsmålinger, og kommunen havde endnu ikke fået accept for 
at lave en 40 km hastighedszone, eller lave et bump midtvejs på vejen fra Åparken til Gørløsevej. Der 
var dog opstillet et par provisoriske hastigheds skilte. 

Dorrit Andersen mente at man eksempelvis kunne opstille en stander med lysangivelse for hastighed 
på Lystrupvej. 

Herefter takkede formanden dirigenten for veludført arbejde. 

Som den helt afsluttende bemærkning takkede formanden Winnie Adeltoft for sit utrættelige virke 
for Lokalrådet, og overrakte en lille gave fra Lokalrådets bestyrelse. 

Winnie havde siddet i Lokalrådets ledelse lige siden starten. Dvs. mere en 15 års utrætteligt virke for 
et mere spændende lokalområde. Helt specielt på området for kollektiv transport havde hun kæmpet 
den ulige kamp med myndighederne for at vi fortsat har kollektiv transportforbindelse til omverde-
nen, og udover dette utrætteligt deltaget i alle lokalrådets øvrige aktiviteter som vej syn, affaldsdag, 
sprøjtehusets vedligeholdelse, promovering af flextrafik, osv. 

 
Godkendt 28/9 2021 
 
Harry Lambjerg-Hansen, dirigent  Aksel Hauge Pedersen, formand 
 
_______________________________                                    ____________________________ 
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Bilag 1.  
Formandens beretning. 
Siden sidste generalforsamling i marts 2019 havde Lokalrådet haft fokus på følgende arbejdsområder: 
 

 Affaldsdagene I 2019 og 2020 
 Dialogmøder med andre lokalråd samt Hillerød kommune 
 Råstofplanen 
 Sprøjtehuset 
 Vejsyn 2019 og 2020  
 Udbygning Uvelse Nord/Åparken  
 Sprøjtehuset og en brandmajor 
 J. Jensen sagen 
 Nyt postnummer 
 Skyttecentret ved Hanebjerg 
 Artikler til NUVEL! ”Nyt fra Lokalrådet” 
 Blomsterkummer 

 
 
 
 
 
 
Affaldsdagene 2019 og 2020  
På et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning havde Lokalrådet for Uvelse-Ly-
strup igen i disse år arrangeret affaldsindsamling i lokalområdet.  
Sidste gang i dette forår endda en overvældende succes, med deltagelse af op til et halvt hundrede perso-
ner, hvoraf mange var småbørnsforældre med deres unger.  
 
Dialogmøde med Hillerød Kommune. Kollektiv transport, flex trafik m.v. 
Hillerød kommune havde i maj 2019 indkaldt alle kommunens 11 lokalråd til et dialogmøde, hvor lokalrå-
dene kunne få lejlighed til en direkte dialog med repræsentanter fra byrådet.  
På forhånd skulle hvert lokalråd udpege et hovedtema som man herefter kunne lede diskussionen af.  
Fra Uvelse/Lystrup var udpeget hovedtemaet Kollektiv transport, og dette tema blev diskuteret med flere 
af byrådspolitikerne herunder også Dan Riise (formand for arkitektur, byplan og trafikudvalget). 
Fra Uvelse/Lystrup blev fremhævet den markante forringelse i de muligheder for at anvende kollektiv 
transport der er sket over de seneste 5 – 6 år.  
Lokalrådet argumenterede kraftigt for at få den gamle direkte linjeføring for busrute 337 - via Nordstensvej 
- til Hillerød station tilbage. Den nuværende linjeføring over Hammersholt tillod ikke, at man uden at skifte 
bus på Hillerød Station kunne stige af og handle i Hillerød bymidte. 
Formanden for trafikudvalget henviste lokalrådet til et efterfølgende møde med kommunens ”trafikplan-
lægger” – hvilket vi så gjorde – uden at det dog har givet resultat. Af samme årsag er nu i 2020/2021 indledt 
et fornyet pres på politikerne via artikler i bl.a. de lokale aviser, der beskriver hvordan borgere fra vort lo-
kalområde som er tvunget til at anvende den offentlige transport hindres adgang til at handle i midtbyen i 
Hillerød – grundet den besværlige busforbindelse. Lokalrådets kampagne har givet anledning til en heftig 
debat på vores fælles Facebook side ”Uvelse byernes by”, hvor specielt de mange forældre til skolesøgende 
børn argumenterer for en fastholdelse af den eksisterende linjeføring for 337 – hvor Lokalrådets holdning 
er at skolebørnenes buskørsel fremover bør ske via en udvidelse af den eksisterende linje 321. Vi får se om 
det ender med et resultat alle kan blive tilfreds med.  
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Partshøring - Råstofplan 2020. Nyt interesseområde øst for Uvelse. 
Hovedstadsregionen havde udpeget nye ”interesseområder” for udvinding af råstoffer i området øst for 
Uvelse mellem Højlundevej og Uggeløsevej, og syd for Lystrup.  
Lokalrådet har kommenteret begge forslag og det første forslag blev ret så hurtigt taget af bordet, og hvad 
angår området syd for Lystrup lyder de sidste meldinger på at prøver udtaget i området indikerer at der 
ikke er grus – men alene god dansk muld - så det fjernes sandsynligvis også fra råstofplanen.  
 
Sprøjtehus, brandsprøjte og brandmajor 
Lokalrådet har det lokale ansvar for sprøjtehus og brandsprøjte. I tillæg har lokalrådet for promovering af 
dette opfundet en ”lokal brandmajor” – et hædersbevis for en lokal person der har gjort en bemærkelses-
værdig indsats i udviklingen af lokalområdet. Ved sommerfesten i 2019 blev Vibeke Hansen tildelt dette 
hædersbevis og udnævnelsen fik behørig omtale i den lokale presse. Brandmajorens første egentlige op-
gave var at tænde årets juletræ, hvor også sprøjtehus og brandsprøjte fik en andel i opgaven. Egentlig 
skulle brandmajoren kun sidde for et år ad gangen, men grundet Corona og manglende byfester har Vibeke 
accepteret at sidde på posten indtil vi forhåbentlig til næste år kan finde en værdig afløser.  
 
Vejsyn  
Lokalrådet for Uvelse/Lystrup har i såvel 2019 og 2020 udført den årlige vurdering af områdets offentlige 
veje og fortove, og fremsendt detaljeret rapport over dette til Hillerød Kommune. Det konstateres som ho-
vedregel at vedligeholdelsesstandarden er nogenlunde OK, og med speciel tilfredshed at der er lagt nyt 
asfalt på hele strækningen fra Uvelse til Nr. Herlev og dejlige vejstriber at køre efter. Næste år forventes 
kommunen at lægge ny asfalt på Gørløsevej/Lyngevej og arrangere de eksisterende bump så de virker 
mere efter hensigten. Andre steder i lokalområdet kunne trænge til samme udbedring, men det følger for-
håbentligt snarest muligt.  
Tidligt i 2020 blev afholdt et møde med Hillerød Kommune, og herunder fra kommunen afgivet løfte om en 
kampagne for kommunens pligt til at vedligeholde offentlige fortove plus grundejernes pligt til at renholde 
fortove ind til egen grund.  

Måske er nævnte kampagne igangsat, men som konstateret uden nævneværdig effekt – som skrækeksem-
pel se blot fortovet – eller mangel på samme – på Bøllemosevej. Flere af lokalområdets fortove og cykel-
stier er i så dårlig vedligeholdelsesstand at de ikke kan benyttes af gangbesværede, barnevogne m.v. og al-
mindeligt gående/cyklende ofte også foretrækker at gå på kørebanen.  

 
Udbygning i Uvelse Nord/Åparken - Bøllemosegård 
Er nu gennemført med et særdeles flot resultat, og de fleste beboere er flyttet ind. 
Den nye ejer af Bøllemosegård har ansøgt op opførelse af 34 rækkehus ved gården. Om alt går vel bliver 
ansøgningen godkendt inden udgangen af 2021, så endnu et større byggeprojekt i Uvelse er under opsej-
ling. 
 
Udbygning af J. Jensen 
Firmaet J. Jensen (Up-cycling anlæg for byggematerialer), der ligger på Højlundevej, ønsker at udvide aktivi-
teten. En revideret VVM redegørelse har været behandlet rent politisk, og det blev et flertal for et nej til 
den ansøgte udvidelse. Den endelige afgørelse er dog ikke truffet endnu, men ventes at ske i løbet af efter-
året. 
 
Nyt postnummer 
Ved flere åbne møder i Lokalrådet er rejst spørgsmålet om nyt postnummer for Uvelse/Lystrup. Lokalrådet 
havde derfor i slutningen af 2019 og starten af 2020 en dialog med Postnord om sagen.  
Alt endte dog med at PostNord ikke vil ændre postnummeret. 
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Lokalrådet ankede denne afgørelse til ministeren, men også han afviste at gøre noget ved sagen, som derfor 
nu er opgivet af Lokalrådet.  
 
Besøg på Hanebjerg Skyttecenter. 
Lokalrådet havde søndag den 19. januar, 2020, sammen med Hanebjerg Skyttecenter inviteret til informati-
onsdag. Ca. 30 personer inkl. et par børn mødte op. 
Vi fik her en gennemgang af centrets historie, og der blev besvaret en række spørgsmål omkring den støj 
der udsendes fra centret. Centret blev i 1999 miljøgodkendt af Hillerød Kommune som et skydecenter og er 
registreret som en forening, hvorfor der bl.a. gælder specielle og mere lempelige regler i forhold til støj end 
hvis det havde været en erhvervsvirksomhed. For centret gælder, at den maksimale støjbelastning for de 
omkringboende ikke overstiger 75 dB, og her startede så en livlig debat. 
På trods af de forskellige tiltag med skydesluser, lyddæmpere på enkelte våbentyper samt de forhøjede 
støjvolde, er der stadig klager over støj fra anlægget. Dette gælder for så vidt også efter, at der er etableret 
en ny støjmur på anlægget, som blev etableret i forbindelse med det nye byggeri i Åparken. Her må den 
maksimale støj ikke overstige 62dB, men på trods af dette nye støjværn er flere stadig generet af støjen.  
Formanden Per Munk informerede om, at der på baggrund af det offentlige pres på skydningen samt stø-
jen, er indgået aftale om køb af nabojord til anlæggelse af flere støjvolde, således, at anlægget får et samlet 
voldanlæg næsten hele vejen rundt. Dette mener man vil reducere støjen væsentligt. 
Der er på den baggrund indgivet ansøgning om en ny lokalplan til Hillerød kommune for et par år siden.  
Denne er endnu ikke behandlet i kommunalt regi.  
 
Blomsterkummer. 
Oprindeligt på forslag fra en lokal borger besluttede Lokalrådet i foråret at forskønne indfaldsvejene til 
Uvelse og ved sprøjtehuset med blomsterkummer. Opgaven blev igangsat temmelig sent i foråret, og resul-
terede bl.a. i at de første frø og udplantninger blev ”svedet af” via en kommunal ukrudtsbrænder. Det er 
endda sket nu flere gange, men det er dog lykkedes med blomster ved indfaldsvejen fra Gørløse. Vi prøver 
nok igen næste år, men vil nok gribe sagen lidt anderledes an. Dels er nogle af kummerne er simpelthen for 
smalle til blomster, og dels skal der tages høje for regelmæssig vanding specielt i den første tid. 
 
Lokalrådets fokus for 2021/22. 
 

 Landsbyvision 2030 for Uvelse/Lystrup 
 Affaldsdagen marts 2022 
 Afholdelse af fællesmøde for byrådets politikere og alle kommunens lokalråd 
 Yderligere renovering – og promovering af sprøjtehuset. 
 Trafikken gennem Uvelse/Lystrup (40 km/time). Hastighederne på veje i lokalområdet fortsat kamp 

for ændret linjeføring af buslinje 337  
 Tilstanden af de offentlige veje i Lokalområdet 
 Naturen omkring Uvelse-Lystrup – herunder måske igen tage sagen om en sti omkring grusgraven 

op til genovervejelse. 
 Artikler til NUVEL! 
 Den nye købmand 
 J. Jensen sagen. 
 Ny ansøgning om andel i lokalrådenes pulje hos Hillerød Kommune. 
 Placering af bænk et sted i lokalområdet 
 Blomsterkummer ved indfaldsveje og sprøjtehuset 
 Endvidere fokus på Uvelse skole – hvor der på det seneste har været et uforholdsmæssigt stort an-

tal lærere der har sagt op, og børn der i utide er flyttet til andre skoler. Skolen er er nøgleområde 
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for at vi kan bevare et levende lokalområde, så trues den – som det sket for 20 – 30 år siden – må vi 
igen til kamp for dens overlevelse.  
 

Til sidst en stor tak til best. medlemmer og suppleanter for Lokalrådet. Det har været endnu et begiven-
hedsrigt år - og der er masser at tage fat på i det kommende år - så vi kommer ikke til at kede os. Endvidere 
en kæmpe tak til de lokale sponsorer til Lokalrådet, uden deres bidrag ville vi ikke kunne agere som jeg har 
refereret. 
 
Aksel 

 


