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Referat fra Lokalrådets generalforsamling – 10/3 2022 

Lokalrådet for Uvelse-Lystrup 

Referat fra generalforsamlingen 10/3 2022. 

1. Valg af stemmetællere 

Formanden bød velkommen og noterede sig et godt fremmøde (20 i alt) til trods for den korte tid siden 
sidst. 

Som stemmetællere blev valgt:  Niels Frølich og Susanne. 

2. Valg af dirigent  

Morten Lange blev valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og bemærkede at generalforsamlingen for 2021 - blandt andet indkaldt ved 
opslag UFC 8/2 2022, opslag på facebook ”Uvelse byernes by” 10/2 og på lokalrådets hjemmeside 
www.uvelse-lystrup/lokalraadet 21/2, er korrekt indkaldt for så vidt angår vedtægternes bestemmelse 
om indkaldelse med mindst tre ugers varsel.  

Hvad angår tidspunktet for afholdelse har Corona vendt op og ned på alting, så generalforsamlingen 
afholdes derfor allerede ½ år efter seneste generalforsamling – afholdt 23/9 2021. 

3. Aflæggelse af beretning. 
 

Formanden aflagde beretning og informerede om Lokalrådets arbejde siden generalforsamlingen i sep-
tember 2021 (se beretningen vedlagt som bilag 1).  
 
Næstformanden, Kristian uddybede opgaven med klassificering af fortovene og kort med farvekoder 
blev rundsendt i forsamlingen. Kortet vil komme i en artikel i førstkommende nummer af Nuvel. 

Efter beretningen bad dirigenten om kommentarer til beretningen. 

Sprøjtehuset: 

Der er blevet observeret håndværkerbiler ved sprøjtehuset, hvad betyder det? 

Formanden svarede, at han vidste at kommunen ville udbedre nogle synlige skader ved bla. Understryg-
ningen af tagsten. Så det må være det, der er sket. 

Bænk: 

Det blev omtalt i beretningen, at en ny bænk evt. skal sættes i Åparken ved søerne.  Der står allerede en, 
om end nok af en anden beskaffenhed, så hvad er tanken mere præcist? 

Dorrit Andersen (bor i Åparken) forklarede at der er kontakt til grundejerforeningen om opstilling af den 
nye bænk til størst mulig glæde for alle. Bænken er ved at blive produceret på Højagergård og det bliver 
en med ryglæn. Der skal ved opstilling tages hensyn til vedligehold af græsarealerne i området, fordi det 
er afvandingsområde og der skal tages hensyn til de nærmeste naboer. Men en god løsning forventes – 
og bænken skal nedstøbes. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 
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4. Aflæggelse af regnskab og budget 

Ordet blev givet til Lokalrådets kasserer Henning Thorsen. 

Regnskabet viser et overskud på 6.968 kr. Vi har været heldige at få tilskud fa lokalpuljen 2 gange i 2021. 

Kassereren gennemgik posterne i regnskabet og bemærkede at udgiften til bænk først kommer i 2022. 

Budgettet for 2022: forventningen er ikke at vi kan være så heldige at få 2 gange lokalpulje igen, men nu 
har vi dog kapital med fra 2021 til at dække udgifterne, der budgetmæssigt viser et underskud på 2.000 
kr. 

En opmærksom deltager på mødet, gjorde opmærksom på, at budgettet er sammentalt forkert, idet ud-
gifterne er sat til 9.500 kr, skal være 9.700 kr. Det bringer budgetunderskuddet på 2.200 kr. 

Balancen udgør kr. 10.747 kr. bestående af egenkapital primo på 3.779 kr. og årets overførte resultat på 
6.968 kr. 

Regnskab og budget blev herefter 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 er Henning Thorsen og Jan Andersen på valg. Begge genopstillede og blev valgt med ak-
klamation.  

Nuværende bestyrelsesmedlem Freddy Dichmann er på valg ved næste generalforsamling, men ønskede 
at forlade Lokalrådets bestyrelse allerede nu. Den nuværende suppleant Dorrit Andersen indtræder derfor 
i bestyrelsen indtil generalforsamlingen 2023.  
 
Suppleanter 
Dorrit Andersen og Gitte Lunde Jørgensen er nuværende suppleanter. Dorrit Andersen glider ind i besty-
relsen, og Gitte Lunde Jørgensen har ikke ønsket at genopstille.  Der skulle derfor vælges to nye supple-
anter. 
 
Bestyrelsen indstillede Finn Hansen som den ene, som blev genvalgt. Morten Lange meldte sig og blev 
valgt til den anden plads. 

8. Valg af en revisor.  

Finn Lillelund afgår som revisor og blev genvalgt. Conny Jensen afgår som revisorsuppleant og blev gen-
valgt.  
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9. Eventuelt 

Byskilte: 

Drøftelse af nedslidte og delvist uaktuelle by-oversigtsskilte. Kan de udskiftes med nye? 

Formanden kunne fortælle, at bestyrelsen har drøftet emnet og givet at tiden nok er løbet fra den type 
skilte pga digitale muligheder med forskelligt navigationsudstyr og kort, så er indstillingen, at de bør fjer-
nes. 

Morten Lange nævnte at skiltene på hjørnet af Lystrupvej/Gørløsevej, der viser ned til Humletoften mfl.  
bør opdateres. Dels mangler skilt til Åparken, men det værste er, at mange (lastbiler) forvilder sig ned af 
vejene og tror der er gennemkørselsmulighed. ´Blind vej´ skiltet, er svært at se.  

Debatten mundede ud i, at denne problemstilling tages videre til Lokalrådets opgaveliste. 

Flere boliger i Uvelse-Lystrup, fx et Olle-kolle? 

Formanden svarede at Landsbyvisionen indeholder noget om det og det bliver spændende at få ideer 
frem på borgermødet. Udover ansøgningen om byggeri på Bøllemosegård er der ikke aktuelle tiltag, så 
vidt vides. 

Fodgængerovergangen - bumpet er til gene for gående 

Bumpet i fodgængerovergangen bør fjernes eller repareres, da det er i stykker og til gene for de gående. 

Formanden svarede at han ikke forventer der sker noget førend Gørløsevej renoveres. 

Næstformanden foreslår, at vi tager netop denne del med i klassificering af fortovene, da det jo er et 
areal for gående. Det skal jo også være sikkert at komme over vejene. 

 

Herefter takkede formanden Freddy Dichmann for mange års godt arbejde. Freddy var ikke tilstede pga. 
ferierejse og kunne ikke modtage applausen.  

Ligeledes takkede formanden dirigenten for veludført arbejde. 

 
Godkendt , 11. marts  2022 
 
Morten Lange, dirigent   Aksel Hauge Pedersen, formand 
 
_______________________________                                    ____________________________ 
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Bilag 1 

Formandens beretning 
Generalforsamling 10/3 2022 
 
Uvelse Lystrup Lokalråd. 
 
Grundet Coronasituationen er gået mindre end ½ år siden sidste generalforsamling. Vi har ovenikøbet haft 
en vinterperiode og en ny Corona bølge kaldet Omikron, så fomands-beretningen bliver ikke så omfattende 
som normalt. Jeg vil komme nærmere ind på følgende emner: 
 

 Uddelegering af lokalrådets aktiviteter 
 Klassificering af fortove i Uvelse 
 Aktuelle lokalplanforslag (Skyttecentret og Bøllemosegård) 
 Visionsplan 2030 
 Byens forskønnelse – herunder Affaldsdagen 3. april og ny bænk 

 
 

Ved Lokalrådets første møde efter sidste generalforsamling i september 2021 gennemgik vi Lo-
kalrådets aktiviteter og uddelegerede ansvaret for disse.  
 

Emne Hoved-
ansvarlig 

Medan-
svarlig 

Kollektiv trafik  Henning Dorrit 
Veje, stier og fortove – årligt vejsyn Kristian Jan 
Sprøjtehuset, brandsprøjten, brandmajor, julearrangemen-
tet 

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”, o.s.v. 

Gitte Dorrit 

 
Som det kan forstås af gennemgangen er det efterhånden mange aktiviteter Lokalrådet er engageret i, og vi 
forsøger at få så mange engageret i aktiviteterne som vel muligt. Det lykkedes ved sidste generalforsamling 
at få to nye suppleanter til bestyrelsen engageret i arbejdet. Det var Gitte og Dorrit, og de har allerede på 
flere områder bidraget med nye tanker og ideer til arbejdet.  
 
Klassificering af Uvelses fortove  
Vores nye næstformand Kristian har besigtiget alle de offentlige fortovenes stand i Uvelse og farvemarkeret 
dem på et kort.  På kortet kan man se hvilke af de fortove - hvor kommunen har vedligeholdelsen - der er 
OK og hvilke der er i så dårlig stand, at der bør ske udbedring.  
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Kortet vil nu blive færdiggjort med input også omkring fortovene i Lystrup hvorefter det sendes til Teknisk  
udvalg ved Hillerød kommune, med vores kraftige opfordring til udbedring, idet flere af fortovene er i så 
dårlig stand, at det er umuligt at gå der uden stor risiko for at falde.  
 
Aktuelle lokalplanforslag (Skyttecentret og Bøllemosegård) 
Hanebjerg Skyttecenter har nu i mere end 2 år ventet på at Hillerød Kommune ville behandle deres frem-
sendte lokalplan-forslag, der bl.a. indeholder en forhøjelse af eksisterende støjvolde og dels en udvidelse af 
områdets skydebaner, som dog rykkes bagud i forhold til de eksisterende anlæg. Alt i alt tiltag der jf. skyde-
centeret vil give mindre støj i bl.a. Uvelse. Hillerød kommune har sat som forudsætning at støjen mindskes, 
og det blev i en støjrapport fremlagt for teknisk udvalg sidst i november 2021. Støjrapporten blev accepte-
ret af udvalget, så nu kan sagsbehandlingen af lokalplanforslaget gå i gang.  
 
Hvad angår opførelsen af de 34 rækkehuse ved Bøllemosegård er forslaget indenfor det sidste år rykket 
frem fra 10nde til 2den pladsen på kommunens liste over lokalplanforslag til behandling. Så her burde der 
allerede i år ske en udvikling. 
 
Visionsplan 2030 
Grundet Corona har arbejdet med visionsplanerne for kommunens 10 lokalråd stået stille, nu synes der dog 
at komme skred i sagen. I udkast til Visionsplan 2030 for Uvelse/Lystrup er opstillet en række ønsker til lo-
kalområdets udvikling for det kommende 5 – 10 år hvad angår trafik, boliger, erhverv, natur, børn og unge, 
ældre, foreninger, fritid og indkøb. Planudkastet vil blive diskuteret ved et borgermøde i UFC torsdag d. 5. 
maj 2022. Hvorefter den tilgår Hillerød kommune. Endvidere vil lokalplanen blive fremlagt ved et fælles 
møde for byrådspolitikkere og kommunens øvrige lokalråd her i UFC. Et møde der med baggrund i Corona-
situationen indtil videre har været udsat siden foråret 2020.  
 
Byens forskønnelse – herunder affaldsdagen 3. april og en bænk 
På et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning arrangerer Lokalrådet for Uvelse-
Lystrup igen i år en affaldsindsamling i lokalområdet. Datoen er fastlagt til søndag d. 3. april kl 10:00 ved 
Shell tanken. Hillerød Forsyning stiller op med containere til affaldet, og Lokalrådet sponserer øl og soda-
vand til alle deltagerne.  
 
Nogle arbejdsgrupper under lokalrådet har siden sidste generalforsamling bearbejdet emner som  
 

 ”blomsterbyen Uvelse” – hvorledes kan vi til foråret forskønne tilkørsler til byen og pladsen foran 
sprøjtehuset med blomster o.a. 

 ”en vejkonkurrence” med målet at engagere flere borgere i at forskønne netop deres veje, 
 Markedsføring/formidling af Uvelse/Lystrup i det offentlige rum 

 
Vi når nok at komme i mål med det første emne, vejkonkurrencen kan måske komme til at tage lidt længere 
tid.  
Hvad angår sidste emne med markedsføring/formidling af lokale seværdigheder i det offentlige rum, er det 
en opgave som vil kræve et stort engagement og dels vil tage noget tid at opbygge. Den person der i Lokal-
rådets regie har fostret ideen, ønsker at trække sig lokalrådets arbejde, så hvis der er andre der kan se det 
visionære i at få et værktøj af nævnte karakter op at stå må de meget gerne melde sig. 
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Lokalrådets fokus for 2022. 
 

 Landsbyvision 2030 for Uvelse/Lystrup – borgermøde 5. maj 
 Affaldsdagen 3. april 2022 
 Afholdelse af fællesmøde for byrådets politikere og alle kommunens lokalråd (tidspunktet endnu 

uvist) 
 Vej konkurrence - forskønnelse 
 Yderligere renovering – og promovering af sprøjtehuset. 
 Trafikken gennem Uvelse/Lystrup (40 km hastighedsbegrænsning), fortsat kamp for ændret linjefø-

ring af buslinje 337 
 Lokalområdets fortove – fremføres for kommunens udvalg for ”arkitektur, byplan og trafik”  
 ”Vejsyn 2022” – rapport til Hillerød kommune om tilstanden af de offentlige veje, fortove og stier i 

Lokalområdet 
 Naturen omkring Uvelse-Lystrup – herunder måske genoptage sagen om en sti omkring grusgraven. 
 Artikler til NUVEL 
 Den nye købmand 
 Ny ansøgning om andel i lokalrådenes pulje hos Hillerød Kommune. 
 Placering af bænk et sted i lokalområdet 
 Blomsterbyen, indfaldsveje - sprøjtehuset 
 Endvidere fokus på Uvelse skole 
 ”Uvelse/Lystrup i det offentlige rum” – hvis vi kan finde frivillige aktører 

 
Til sidst en stor tak til best. medlemmer og suppleanter for Lokalrådet. På trods af at det kun er ½  år siden 
sidste generalforsamling har det været et begivenhedsrigt halvt år – men som sagt er der masser at tage fat 
på i resten af 2022. 
Endvidere en kæmpe tak til de lokale sponsorer til Lokalrådet, uden deres bidrag ville vi ikke kunne agere 
som jeg har omtalt. 
 
Aksel 
 

 


