
 

22/1 2022 

Referat 

Bestyrelsesmøde 20/1 kl 19:30 – i UFC.   

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

Nye punkter til dagsordenen 

Lokalarkiv for Uvelse-Lystrup v/Dorrit: hvortil sker arkivering af materialer fra Uvelse-Lystrup? 

Arkivalier fra før kommunalreformen ligger i Slangerup. Herefter hører vi reelt til under Hillerød lokalarkiv, 
men det er uvist om der fortsat sendes til Slangerup. Dorrit har talt med Hillerød, som ikke modtager noget 
fra Uvelse-Lystrup. Udfordringen kan være, at der skabes et tomrum til eftertiden. Emnet er pt. ikke et 
arbejdspunkt for lokalrådet.  Dorrit overvejer at konsultere Hillerød lokalarkiv om emnet. 

1. Godkendelse af dagsorden 

OK 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet tidligere godkendt via mail korrespondance. 

3. Orientering og debat om nye emner 

Fortove – aktionsplan fra Kristian (fremsendt til mødet) 
Kristian har besigtiget fortovenes stand og farvemarkeret dem på et kort.  En række fortove i byen er 
private og vedligeholdes af ejerne (fx grundejerforeningerne). Kortet viser hvilke af de fortove, - hvor 
kommunen har vedligeholdelsen - der er ok og hvilke der er i så dårlig stand, at der skal ske udbedring.  

Kristian færdiggør kortet med Hennings input, så Lystrup også kommer med. Kristian sender det endelige 
kort sendes til kommunen til Dan Riise/Teknisk udvalg med vores kraftige opfordring til udbedring, idet 
flere af fortovene er i så dårlig stand, at det er umuligt at gå der/forbundet med risiko for at falde.  

Trafiksaneringsplaner – reaktion fra Dan Riise/Aksel 
Den oprindelige plan for Uvelse ser ud til at være udskudt  og  måske helt til 2025. Det betyder, at vi ikke 
som forventet, får trafiksaneret Gørløsevej i år. Aksel har fået svar fra Dan Riise om, at han vil tage emnet 
op på et af deres møder, hvilket vi venter på sker og om der kan rokkes ved planen. 

J. Jensen sagen – formodes endelig afklaret/Gitte 
Sagen om etablering af upcycling centret er lukket fsva. placering på Højlundevej. 
Foreningen J. Jensens naboer følger i øvrigt andre forhold omkring virksomheden. 
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Hanebjerg skyttecenter – lokalplanforslag/Aksel og Dorrit (i Freddys fravær) 
Natur, Miljø og Klimaudvalget har på et møde besluttet, at processen om lokalplanansøgning kan gen-
optages. Baggrunden er, at der er foretaget en vurdering af de støjmæssige virkninger af skyttecentrets 
projekt. Udvidelsen/omlægningen af skydebaner forventes ikke at medføre øgede støjgener. Der kan for 
nogle endda blive lidt mindre støj. Når lokalplanen kommer i høring, vil vi se nærmere på indholdet og 
afgive svar.  
 
Bøllemosegård – ansøgning om byggetilladelse/Aksel 
Intet nyt endnu. 
 
Forslag til opstilling af bænk ved Åparken/Dorrit 
Et oplagt godt sted at placere en bænk i området, er ved afvandingsøerne. Arealet er endnu ikke 
overdraget til grundejerforeningen og derfor kan emnet ikke realiseres lige nu. Tidshorisonten er medio 
2022. Købet af bænken kan dog ske uafhængigt af det, så vi kan redegøre for at beløbet er anvendt. 
Henning undersøger om vi kan få en velegnet bænk indenfor beløbsrammen hos Højagergård eller finder 
en anden leverandør. Dorrit er bindeled til grundejerforeningen. 
 
Brandsprøjte og juletræs arrangement/Aksel 
Dejligt at julearrangementet kunne gennemføres og det var en stor succes med mange fremmødte. 
Frederiksborg Amtsavis omtalte arrangementet. 
 
Den nye købmandsbutik/Henning  
Der var orientering om projektet den 16/12 i den gamle brugs. Der henvises til de orienteringer, som 
særskilt sendes ud fra projektet. Vi ser frem til at projektet bliver realiseret, om end det varer en rum tid 
endnu.  
 
Stien om søen - grusgraven/Henning (i Jans fravær) 
Henning og Jan har henvendt sig til den lodsejer, der ejer mere end halvdelen af arealet, men har ikke 
modtaget respons. Vi forventer derfor ikke, at det kan lykkes at etablere denne sti.  
 
”Blomsterbyen”. Aktionsplan for sæson 2022/Dorrit 
Jan og Dorrit laver aktionsplan, når sæsonen nærmer sig. 
 
Affaldsdagen 2022 – 9./10. april/Aksel 
Aksel regner med at det bliver 9. april og organiserer og informerer nærmere, når tid er. 

Skønhedskonkurrence mellem forskellige veje/Gitte 
Gitte orienterede om det første møde i arbejdsgruppen (Gitte, Kristian, Jan, Dorrit) 

Der er gode ideer, som nu skal viderebearbejdes. Ønsket er, at skabe gode inkluderende aktiviteter, så man 
kan være med på flere niveauer. Men også at man kan lade være, hvis interessen ikke er der. Tidshorisont 
er ikke fastlagt, men håbet er, at det kan sættes i gang i år. 

Visionsplanen – oplæg til fællesmøde/Aksel 
Visionsplanen skal drøftes på et borgermøde, hvorefter planen gøres endelig. 
Aksel vil invitere til mødet, som skal holdes i UFC og om muligt i løbet af foråret. 
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4. Næste nummer af NUVEL. 
 
Deadline for næste nummer er 10. marts.   
Emner til næste nummer af NUVEL? 
- Julearrangement /Aksel 
- Referat fra generalforsamlingen 10. marts/Dorrit 
- Fortove/Kristian 
- Visionsplan/Aksel 
 
5. Generalforsamling 2022 – 10. marts 2022  
 
Aksel/Henning finder en dirigent til mødet 
Aksel sender indkaldelse ud. 
 
6. Beretning fra kasserer 
 
Der er 10.747,45 kr. i kassen. Heraf er 3.000 kr. reserveret til bænk og 1.000 kr. til ”Blomsterbyen”. 

7. Diverse andre emner 

Markedsføring/formidling af Uvelse i det offentlig rum/Gitte 
Gitte orienterede om de møder arbejdsgruppen (Gitte, Dorrit) har haft, hvor vi har sporet os nærmere ind 
på opgaven og vi går i gang med at udarbejde et oplæg. 

By-oversigtsskiltene på Uvelse Byvej/Enghaven og Lystrupvej/Aksel 
Aksel har fået en henvendelse om by-oversigtsskiltene. De er ufuldstændige efter bygning af Åparken og 
dertil noget medtagne. Aksel spurgte om de to skilte hører med ind under ovennævnte projekt. Det kan vi 
vælge at gøre. Det affødte en drøftelse af skiltenes fortsatte relevans i en tid med digitale kort. Ydermere 
har bilister ingen glæde af dem, for man kan ikke stoppe ved skiltene og orientere sig. Konklusionen blev, at 
det bør overvejes at fjerne skiltene. 

Affaldsbobler(til glas)/Gitte 
Gitte spurgte om vi kan påvirke udskiftning af de gamle affaldsbobler, der står på parkeringspladsen bag 
den gamle brugs. Der står fx Slangerup kommune på dem. Vi konkluderede at udskiftning nok sker ved 
realisering af byggeprojektet og/eller den nye kommunale affaldssorteringsplan. 

Nye møder 

Generalforsamlingen 10/3 

Affaldsindsamling 9/4 

Næste bestyrelsesmøde aftales ved generalforsamlingen.  

Pbv /Dorrit Andersen, Sekretær 


