UVELSE - LYSTRUP

1. 9. marts 2019

LOKALRÅD

Referat fra Generalforsamling - Uvelse - Lystrup Lokalråd
Torsdag d. 7. marts 2019.03.07
1. Valg af stemmetællere
Finn Lillelund og Niels Frölich blev valgt.
2. Valg af dirigent
Harry Lambjerg-Hansen blev valgt
3. Aflæggelse af beretning
Formanden (Aksel Hauge Pedersen) aflagde beretning for det forgangne år og kom herunder ind
på følgende områder:
Affaldsdagen 2018
På et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning havde Lokalrådet for
Uvelse-Lystrup søndag d. 22. april, 2018 inviteret til affaldsindsamling på gader og veje i lokalområdet. 30 – 40 voksne, børn (og hunde) tog imod udfordringen og samlede på et par timer ca 40
sække med affald. Deltagerne var inddelt i fem hold og alle kom i mål, så hele lokalområdets veje
og stier blev støvsuget for affald.
Vejsyn
Lokalrådets ”vejsyn”, udført d. 3/9 2018 blev fremsendt til Hillerød Kommune. Rapporten viste,
tilsvarende de senere år, at vedligeholdelsesstandarden for lokalområdets veje og stier er nogenlunde i orden. Dog med enkelte helt åbenlyse mangler omkring specielt manglende asfaltering, og
vedligehold af fortove cykel og gangstier. Forhold som også blev bemærket i tidligere års vejsynsrapporter.
Igen konstateres at renholdning af fortovskant – og specielt fortove – mange steder er mangelfuld.
Netop denne problemstilling er ved flere lejligheder rejst når Lokalrådet har haft kommunen i tale.
Som noget nyt har kommunen efterfølgende ønsket at mødes med Lokalrådet for at vi kunne diskutere vejsynsrapporten, og dette møde blev afholdt 25/2 2019 på Rådhuset bl.a. med formand
for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget Dan Riise. Som ventet har kommunen ikke umiddelbart
penge til asfaltering af de mange veje der er er nedslidte, men var imødekommende overfor at:
 ansøge de rette myndigheder om en 40 km. zone gennem Uvelse og Lystrup
 iværksætte en kampagne for renholdelse/vedligeholdelse af lokalområdets fortove til foråret
2019
 ændre på placering af byskiltning for Uvelse
 Opsætte nyt skilt for ”lukket område” ved indkørsel ad Gørløsevej mod Damtoften/Åparken
m.v.
 Undersøge hvorfor GPS leder trafikken gennem Skolelodden

 Se på nuværende linjeføring af buslinje 337 så den – fra Uvelse – i stedet for at køre over
Hammersholt, ledes direkte igennem Hillerød by (som den tidligere linjeføring for buslinje
337).
Kommunen var afvisende overfor et ”gadespejl” ved udkørsel fra Langebjergvej.

Fællesmøde for Lokalrådene i Hillerød Kommune
Igen i 2018 var der et årligt møde for alle Lokalråd i Hillerød kommune, og igen fremførte vi at der
manglede en formulering af ”ret og pligter” i relation til Lokalrådenes samarbejde med Byrådet og
Hillerød Kommune. Nye toner er på vej fra 2018, hvor et nyt byråd mente, at der via et nyt § 17,
stk. 4. skulle fokus på borgerinvolvering. Som første resultat heraf bevilgede byrådet en pulje med
50.000 kr., der kunne søges af alle Lokalrådene i Hillerød Kommune. Uvelse/Lystrup har ansøgt om
en støtte på ca. 12.000 kr. til drift af Lokalrådet, hvor den største enkeltpost på 5000 kr. er til
istandsættelse, og markedsføring af ”Sprøjtehuset”. Alt andet lige ser det ud til, at vi får disse penge, da der kun er 6 ud af 11 Lokalråd, der inden ansøgningsfristens udløb 1. marts 2019, har søgt
om en andel i puljen.
Sprøjtehuset huser en ”antik” brandsprøjte (fra 1866), og er beliggende på Kirkestræde ved Bøllemosegård. Til historien hører at Hillerød Kommune overtog ejerskabet for anlægget fra Slangerup
kommune ved kommunalsammenlægningerne – der blev effektueret 1. januar 2007 - men indtil
videre har det været lokalhistorisk Forening i Slangerup der har haft ansvaret for tilsyn og vedligehold af anlægget. Dette ansvar er nu overdraget til Lokalrådet for Uvelse/Lystrup. Det første der
skete i forbindelse med overdragelsen var, at Hillerød kommune bevilgede penge til en ny port i
sprøjtehuset. Den er nu installeret, og det er herefter op til lokale kræfter fremover at vedligeholde og promovere dette lokale klenodie.
Lokalrådet har diskuteret, hvordan markedsføringen af sprøjte og sprøjtehus kunne iværksættes.
Som første tiltag, skal bygning og brandsprøjte ”pudses af”. Herunder trænger bygningen til at blive kalket/malet. Måske skal den gamle sprøjte udstilles i forbindelse med Uvelses årlige sommerfest, markedsføres overfor skolebørn, børnehave m.v. Vi får se – men det bliver en spændende
opgave.
”Nyt fra Lokalrådet”/vores webside www.uvelselystrup.dk
Der er produceret et nummer ”Nyt fra Lokalrådet” i starten af 2018, hvorefter vi gik ind i samarbejdet omkring det nye fælles blad NUVEL.
Helt tilsvarende er den samlede webside for Uvelse-Lystrup området, som Lokalrådet oprindeligt
startede op, nu overtaget af andet fælles initiativ. Vores gamle webside www.uvelselystrup.dk er
nedlagt, og vi har fået en plads på den nye fælles webside www.uvelse-lystrup.dk.
Vi har dog beholdt ejerskabet til web-adressen, hvis nogen på et tidspunkt skulle få lyst til at anvende denne.
Udbygning i Uvelse Nord/Åparken
Lokalplanen er vedtaget og projektet med dets anlægsaktiviteter er nu gået i gang. Der er asfalteret en vej frem til området, og 8 parcelhuse + et dobbelthus er allerede solgt. De første nye beboere ventes at flytte ind til august.

Udbygning af J. Jensen
Firmaet J. Jensen (Upcycling anlæg for byggematerialer), der ligger på Højlundevej, ønsker at udvide aktiviteten. Først var det planen, at det skulle foregå tæt ved motorvejen i den nordlige del af
Hillerød. På grund af mange beboerprotester blev dette imidlertid skrinlagt, og i stedet ønskede
man nu at udbygge de eksisterende faciliteter på Højlundevej – hvilket bakkes op af et flertal i Hillerød byråd. En lokal borgergruppe håber imidlertid på at forhindre dette, og Lokalrådet har deltaget i denne arbejdsgruppe. En status p.t. er, at man nu afventer resultatet af en VVM-undersøgelse. Resultatet heraf vil være afgørende for, hvad der videre skal ske i sagen. Lokalrådet har flere
gange spurgt kommunen om en placering ved den nye genbrugsplads ikke ville være at foretrække, men har indtil videre ikke modtaget svar på dette.
Lokalrådets fokus for 2018/19.
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Affaldsdagen 2019 – 31. marts
Renovering – og promovering af sprøjtehuset.
Trafikken gennem Uvelse, linjeføring af buslinje 337
Udbygning af lokalområdet – Åparken (og Bøllemosegård)
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!
Dagli’Brugsens overlevelse.
J. Jensen sagen, evt. kommentering af lokalplan
Ny ansøgning om andel i Lokalrådenes pulje hos Hillerød Kommune.

Til sidst rettede formanden en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for Lokalrådet.
Det havde været endnu et begivenhedsrigt år - og der var masser at tage fat på i det kommende år
- så Lokalrådet kommer ikke til at kede sig.
Ved den efterfølgende debat blev flere af Lokalrådets indsatsområder diskuteret. Herunder kan
fremhæves den af Finn Lillelund rejste problemstilling med støjen fra skydebanen. Herunder at
HHM har bekostet en støjmur til 1 million kr., men blandt mødedeltagerne var der delte meninger
om dette havde hjulpet tilstrækkeligt. Endvidere blev det ikke afklaret om der var udført egentlige
støjmålinger til at bekræfte effekten af støjmuren, eller at effekten fortsat alene var baseret på
matematiske modeller for støjens udbredelse.
4. Aflæggelse af regnskab og budget
Stig Kunkel, kasserer i Lokalrådet, fremlagde årsregnskabet som balancerede med et minus på ca.
4000 kr.
Årsagen til det negative resultat var stærkt reduceret indbetaling fra medlemmerne, hvilket havde
baggrund i det nye samarbejde omkring NUVEL! Lokalrådet kan nemlig ikke længere vedlægge et
giroindbetalingskort i det omdelte lokalblad, som i 2018 skiftede fra Lokalrådets eget ”Nyt fra Lokalrådet” til der fælles blad NUVEL!

Revisionen havde derfor en bemærkning til regnskabet om, at Lokalrådet hurtigt kunne blive insolvent, hvis ikke forventningerne til et nyt kommunalt tilskud blev indfriet.
Regnskabet blev godkendt.
Budget for 2019 udviste et mindre underskud på 800 kr., idet der var budgetteret med et ”minimums” tilskud fra Hillerød Kommune på 4.500 kr. Her skal dog tilføjes at Lokalrådet har ansøgt om
et tilskud på 12.350 kr. Kun 6 Lokalråd har ansøgt den kommunale pulje, som er på 50.000 kr., så
alt andet lige burde det reelle tilskud til Uvelse/Lystrup overstige de budgetterede 4500 kr.
Flere af mødedeltagerne mente, at Lokalrådet fortsat skulle søge at basere sin økonomi på indbetalinger fra medlemskredsen, og ikke på kommunale tilskud som kunne bortfalde afhængig af
kommunens økonomi. Bestyrelsen blev anmodet om at tage emnet op til nærmere drøftelse. Desuden mente flere af mødedeltagerne, at regnskab og budget fremover burde vedlægges mødeindkaldelsen til generalforsamlingen.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af formand
Aksel Hauge Pedersen genopstillede og blev genvalgt.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
På valg var Jan Andersen og Stig Kunkel. Bestyrelsen indstillede, at Jan Andersen blev genvalgt.
Stig Kunkel er fraflyttet lokalområdet, og kan derfor ikke genvælges, i stedet indstillede bestyrelsen valg af Henning Thorsen. Da der ikke var andre kandidater, blev Jan Andersen og Henning Thorsen valgt.
På valg som suppleanter var Poul Greibe og Henning Thorsen. Poul Greibe har intentioner om
at fraflytte lokalområdet, og genopstiller derfor ikke, og Henning Thorsen var netop valgt til
bestyrelsen. I stedet var bestyrelsens forslag at indstille to nye suppleanter Kristian Nielsen og
Winnie Adeltoft. Da der ikke var andre kandidater, blev begge valgt.
8. Valg af en revisor og én revisorsuppleant
Finn Lillelund var på valg som revisor og blev genvalgt. Hanne Andersen var på valg som revisor
suppleant og blev genvalgt.
9. Eventuelt
Dirigenten gav ordet til formanden, der på bestyrelsens vegne takkede Stig Kunkel og Poul
Greibe for deres mangeårige virke for Lokalrådet. Stig Kunkel har deltaget i bestyrelsesarbejdet
helt fra starten i 2006 og Poul Greibe siden 2008. Da de nu begge takker af overrakte formanden blomster, diplom og en lille gave.

Herefter var der en ret så livlig diskussion om ”2-1 veje” og krav til en 40 km zone gennem
Uvelse og Lystrup. Sidstnævnte er et forhold, som Hillerød Kommune vil arbejde videre med.
Winnie Adeltoft fremhævede manglende afmærkning, vejstriber, reflekser på vejen mod Nr.
Herlev hvor vejen i en ”lavning” dels svinger og krydser et åløb. Tit og ofte er der tåge i dette
lavtliggende område, og man kunne som bilist have svært ved at orientere sig. Lokalrådet vil
tage problemstillingen op med Hillerød Kommune.
Desuden bemærkede Winnie Adeltoft den manglende afmærkning af bumpet på stikvejen op
mod UFC. Også dette punkt ville Lokalrådet tage op med Hillerød Kommune.
Hun forespurgte også om vejområder med iturevne refleksbånd og skilte, hvor der kunne opstå farlige situationer. Her henviste formanden til anvendelse af borget tip på

https://www.hillerod.dk/borger/trafik-og-veje/veje/borgertip/ hvor den enkelte borger direkte kunne ”tippe” kommunen om den farlige situation. Hans egen erfaring med at gøre
dette havde været særdeles gode.

Også spørgsmålet om andet postnummer end 3550 Slangerup blev fremhævet. Formanden
mente at spørgsmålet tidligere havde været vurderet, og at Post Danmark – som det hed dengang – havde afvist at ændre dette, men han lovede at undersøge igen – nu hos Post Nord.
Endelig var der en diskussion af vejindsnævring/bump i Lystrup, som Lokalrådet gerne så flyttet af oversigtsmæssige årsager. Finn Lillelund mente dog, at indsnævring/bump var OK, som
det ligger p.t.
Godkendt af dirigenten
______________________
Harry Lambjerg-Hansen
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