
 

 

 

22/10 - 2021 

Udkast 

Referat 

Bestyrelsesmøde – hos Aksel (Kildetoften 11) – torsdag d. 21/10 – 2021. 

Fremmødte: Dorrit, Gitte, Henning, Kristian, Jan, Aksel 

Afbud: Freddy 

Nye punkter til dagsordenen 

Ingen nye punkter 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
OK 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet tidligere godkendt via mail korrespondance med den tidligere bestyrelse. 
 

3. Konstituering.  
Bestyrelsen konstituerede sig med: 
Formand: Aksel (valgt på generalforsamlingen) 
Næstformand: Kristian  
Kasserer: Henning 
Dorrit accepterede en fremtidig rolle som referent fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.  
Efter konstitueringen var der en runde med en kort præsentation af bestyrelse og suppleanter: 
Aksel – 45 år i energibranchen, nu evaluator af forsknings- og udviklingsprojekter for 
EU/Energiministeriet. Henning – tidligere landmand, og underviser indenfor landbrugssektoren nu 
særdeles aktiv for flere lokale foreninger og sammenslutninger. Kristian – oprindelig uddannet tømrer, 
læste videre til bygningskonstruktør nu byggeleder for div. større byggeprojekter. Jan – oprindeligt 
uddannet som elektriker og gartner, arbejder nu for Furesø Boligselskab. Dorrit – oprindelig ansat hos 
Nykredit, nu selvpensioneret, flyttede til Åparken for 1½ år siden. Gitte – uddannet bibliotekar og 
kunsthistoriker, ny tilflytter til Højlundegård.   
 
De primære ansvarlige for Lokalrådets lokale aktiviteter, blev herefter diskuteret og udpeget med 
nedenstående resultat.  
 

Emne Hoved-
ansvarlig 

Medan-
svarlig 

Kollektiv trafik  Henning Dorrit 
Veje, stier og fortove – årligt vejsyn Kristian Jan 
Sprøjtehuset, brandsprøjten, brandmajor, julearrangementet Freddy Aksel 



Hanebjerg Skyttecenter  Freddy Dorrit 
J. Jensen sagen Gitte Aksel 
Lokal forskønnelse, herunder blomsterkummer, ny bænk m.v.- 
natur 

Dorrit Jan 

Affaldsdagen  Aksel Gitte 
Skolen Aksel Kristian 
Den nye købmandsbutik Henning Jan 
Naturen omkring Uvelse/Lystrup Jan Henning 
Markedsføring af lokalområdets kultur- og miljøværdier: 
Kirke, Sprøjtehus, Rytterskolen, Den gamle smedje i Lystrup, 
”De grønne bakker”, osv. 

Gitte Dorrit 

 
Visionsplan for lokalområdet blev diskuteret. Aksel bemærkede at netop visionsplanen 2020 – 2030 havde 
været et hovedpunkt i et planlagt fællesmøde for alle kommunens lokalråd, der skulle have været afholdt i 
UFC for godt 1½ år siden. Grundet Corona var alt stoppet omkring dette, så visionsplanen der for 1½ år 
siden lå i udkast, var aldrig kommet videre (udkastet vedlægges dette referat). Indtil videre er alene 
visionsplan 2010 – 2020 offentliggjort og ligger bl.a. på hjemmesiden for Hillerød kommune 
https://www.hillerod.dk/media/258261/landsbyvision_uvelse-lystrup.pdf ) 
Gitte ønskede en aktiv indsats omkring visionsplanen – og at den kunne ses på hjemmesiden.  
 
Henning fortalte omkring Brugsen, og den nye ”Min købmand”, og Aksel omkring etableringen af UFC. 
 
Postnummersagen blev også drøftet. Jf. Gitte var der fortsat mange lokale borgere der ønskede 
postnummeret ændret, men jvf. Aksel var den sag uddebatteret. Affødt af en generalforsamlingsbeslutning 
havde lokalrådet for et par år siden taget sagen op, og argumenteret for en ændring overfor såvel PostNord 
og dennes ansvarlige - Trafikministeren. Begge instanser havde afvist sagen med baggrund i økonomi.  
Aksel mente derfor ikke at Lokalrådet kunne gøre yderligere p.t., men medgav Gitte at selvfølgelig var 
sagen ikke glemt, og at Lokalrådet fortsat gik ind for et andet postnummer end ”3550 Slangerup” for 
lokalområdet. 
 
Affødt af vejsynet havde Gitte et forslag om en ”skønhedskonkurrence imellem forskellige veje”. Gitte blev 
bedt om at komme med forslag til håndtering af emnet, og hun ville nu ”brainstorme” dette via et møde 
med Dorrit, Kristian og Jan.  

4. Siden sidst – orientering og debat 
 Vejsyn – rapport fremsendt separat. 
 J. Jensen sagen.  

Gitte er nu – sammen med Aksel – Lokalrådets ansvarlige for området. Gitte ville læse op på sagen 
(lokalrådets høringssvar vedlagt referatet) og vurdere forslag til nye tiltag fra Lokalrådets side.  

 Hanebjerg skyttecenter. Igangværende ansøgning om Lokalplan. Ellers intet nyt. 
 3000 kr. fra Lokalrådspuljen til en bænk opstillet i det offentlige rum. Hvor skal den placeres? 

Dorrit kommer med forslag til en placering ved Åparken. 
 Sprøjtehuset. Møde med kommunen d. 8/10. Brandmajoren – noget nyt om julefesten?  

Sponsering af juletræet var jf. Henning nu på plads, men fortsat uvist om der er et sideløbende 
arrangement i kirken.  



Hvis sidstnævnte realiseres ruller vi jvf. Aksel samme program ud som for to år siden, med åbent hus i 
et juleudsmykket sprøjtehus, brandmajoren der går i spidsen for optoget fra kirken over sprøjtehuset til 
Juletræet der tændes af brandmajoren. 

 Den nye købmandsbutik.  
Henning orienterede om projektet, og at man snarligt kunne forvente at der kom skred i sagen med 
byggeriet af en ny butik. Den nye købmand var udpeget. 

 Stien om søen/grusgraven. 
Jan og Henning orienterede om sagen, hvor kun én – ud af ca. 10 lodsejere – blokerede for en løsning. 
Denne ene lodsejer ejede imidlertid mere end halvdelen af området omkring søen/grusgraven. 

 34 nye rækkehuse – ansøgning om Lokalplan, Kirkestræde 2, Uvelse – byggeansøgning forsat under 
behandling.  

 Trafik. Debatten om 337 har ”rykket” i skolebørnenes forældre. Ringe lokal opbakning til Lokalrådets 
indsats for en justering af linjeføringen - helt eller delvist. Skal vi gå videre med sagen? 
Henning og Dorrit overvejer hvad vi kan gøre. 

 ”Blomsterbyen” Uvelse – 1000 kr. bevilget fra Lokalrådspuljen. Hvad har vi lært af vort første udspil? 
Hvad gør vi fremover?   
Dorrit og Jan ”summer” over ”action” plan til søsætning tidligt i foråret 2022 
 

5. Næste nummer af NUVEL! 
Deadline for næste nummer er 10. november.   
Emner til næste nummer af NUVEL! - bliver: 

 Referat fra generalforsamlingen, konstituering af bestyrelsen, uddelegering af arbejdsområder 
for bestyrelse og suppleanter. v/Aksel 

 Status for projekt blomsterkummer. v/Aksel 
 Markedsføring af Julearrangement – som for 2 år siden med åben ”juleudsmykket” 

brandstation, brandmajoren tænder juletræet m.v. v/Aksel 
 Vejsynet. v/Aksel 
 Aktivering af lokalområdets beboere, eller lignende tema – v/Gitte 

 
De nævnte artikler fremsendes til bestyrelse og suppleanter senest 7. november for kommentarer. 

 
Kun mail adresser for Kristian og Gitte i det næste nummer af NUVEL! 
 

6. Beretning fra kasserer 
Der er 11.768 kr. i kassen.  

7. Div. andre punkter 
Nye initiativer for børn og unge mennesker i Lokalområdet? 

Emnet blev diskuteret. Enighed om nødvendigheden for ”ildsjæle” og aktive forældre for at nye aktiviteter 
kunne komme op at stå. UIF har tilbud om gymnastik, floorball, og badminton, men eksempelvis fodbold 
som jo er den helt store sport for såvel piger som drenge tilbydes ikke. Der kunne ikke konkluderes på 
emnet, der tages op ved kommende møder. 

Kommende møder og arrangementer. 
Julearrangementet – første weekend i december (4/5 december) 
 



Forslag til datoer for bestyrelsesmøder: 
Ordinært ”åbent bestyrelsesmøde” i efteråret afholdes ikke grundet den tidsforskudte generalforsamling. 
Første møde i 2022 - Torsdag d. 20. januar, 2022 
Enten i UFC eller hos Henning. 
 
Generalforsamling: 
Torsdag d. 17. marts 2022 (hvis ellers UFC er ledig). 
 
Aksel Hauge Pedersen 

 


