
 
29/4 2022 

Referat 
Bestyrelsesmøde 28/4 kl 19:30 – i UFC.   
 
Fremmødte: Aksel, Henning, Dorrit, Finn, Morten 
Afbud: Kristian, Jan 
 
0. Godkendelse af dagsorden 
OK 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet tidligere godkendt via mail korrespondance. 
 
2. Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen  
Formand: Aksel (valgt på generalforsamlingen) 
Næstformand: Kristian 
Kasserer: Henning 
Sekretær: Dorrit 

 
3. Revidering af Lokalrådets arbejdsplan – ny opgavefordeling er: 

 
Emne 

Hoved-
ansvarlig 

Medan-
svarlig 

Kollektiv trafik  Henning Dorrit 
Veje, stier og fortove – årligt vejsyn Kristian Jan 
Sprøjtehuset, brandsprøjten, brandmajor, julearrangementet Aksel - 
Hanebjerg Skyttecenter  Dorrit - 
Lokal forskønnelse, herunder blomsterkummer, ny bænk m.v.- 
natur 

Dorrit Finn, Jan 

Affaldsdagen  Aksel - 
Skolen Aksel Kristian 
Den nye købmandsbutik Henning Morten 
Naturen omkring Uvelse/Lystrup Jan Henning 
Sommerfesten Henning Aksel 

 
4. Orientering og debat om nye emner  

 
Affaldsdagen 3/4 2022/Aksel 
Dagen er vel gennemført og omtalt i lokalavisen og skal også i næste nummer af Nuvel. 
 
Arkivering af materialer fra Uvelse/Lystrup til Hillerød lokalarkiv/Dorrit 
Skal arkivmaterialer til Hillerød eller Slangerup lokalarkiv?  
Ved tidligere kommuneopdeling kom arkivmaterialer for Uvelse til Slangerup lokalarkiv og bliver liggende 
der, da det er en umulig opgave at skille det ad. Aksel taler med ”Nuvel”-folkene om eksemplarer af bladet 
bør sendes til Hillerød (som gerne vil modtage dem). 
 
Fortove – henvendelse til Dan Riise/teknisk udvalg/Kristian  
Kristian deltog ikke på mødet, hvorfor emnet ikke blev behandlet. 



Side 2 
 

 
40 km zone gennem Uvelse og Lystrup/Aksel 
Hillerød er blevet udpeget som forsøgskommune og vi ved at Uvelse/Lystrup er prioriteret område.  Det er 
nemt at etablere, idet vejen gennem byen er klar til det, med de bump, der i forvejen. Vi venter på 
nærmere om hvornår. 
 
Opstilling af bænk fremstillet på Højagergård, hvor – hvornår?/Henning og Dorrit 
Bænken er klar om ca. 14 dage. Henning tager bænken hjem indtil grundejerforeningen i Åparken kan tage i 
mod den. Forventningen er opstilling på området ved afvandingssøerne. 
 
Dorrit kontakter Henning, når bænken kan sættes op. Den skal støbes og låses fast. 
 
Ny brandmajor. Skal vi fortsætte med valg af brandmajor? Evt. Kandidater? /Aksel 
Vi besluttede at den nuværende brandmajor, Vibeke, har titlen livslangt – eller så længe hun ønsker det. 
Vi fortsætter med at køre brandsprøjten frem til jul -  med brandmajor og julemand - til juletræstændingen.  
 
Byfesten. Aktiv deltagelse fra Lokalrådet – hvordan? /Aksel 
Vi drøftede ideer til vores deltagelse, fx om brandsprøjten skal trækkes frem, konkurrence,  indkøb af et nyt 
telt og at hjemmeværende lokalrådsmedlemmer stiller op. 
De endelige planer for Lokalrådets deltagelse drøftes på næste bestyrelsesmøde den 15/6. 
 
Den nye købmandsbutik/Henning 
P.t. ikke meget nyt, men det er en stor og svær opgave med bla. at skaffe finansiering og valg af 
entreprenør. Der kan godt gå meget lang tid endnu førend vi har en butik.  
 
”Blomsterbyen” – aktionsplan for 2022/Dorrit 
Aksel fortalte at han og fruen har luget ved Sprøjtehuset og sået sommerblomster. 
 
Vi sætter blomster i kummerne ved de tre bump ved indkørsel til byen. Som sidste år, dog med den forskel 
at vi sætter færdige planter, så kommunen ikke tager fejl og tror det er ukrudt.  
 
Finn køber planter - Pelargonier og evt. andet, med et budget på max 1.000 kr.  
 
Forinden – dvs. inden 15.  maj – skal kummerne være ryddet og fyldt med ny jord.  
 
Ansvar for kummerne ved indkørsel fra: 

 Nr. Herlev: Aksel  
 Lynge: Henning og Morten 
 Lystrup/Gørløse: Dorrit 

Samme personer har ansvar for at vande og evt. luge i løbet af sommeren – og finde en afløser ved fravær. 
 
Skønhedskonkurrence mellem forskellige veje/Dorrit 
Et møde afholdt og der er gode tanker bag ideen, som blev født af Gitte (nu udtrådt). Vi har ikke 
arbejdskræfterne til opgaven pt. og sætter den på ”hold”. 
 
Skiltning af ”lukket område” ved indkørsel Gørløsevej ad Lystrupvej  
Der er sat et ”lukket vej” – skilt op under Uvelse byskiltet. Vi håber på, at det får bilister, der kommer fra 
Lystrup til at se, at de ikke skal lige over for at komme gennem byen. 
 



Side 3 
 

Vi drøftede samtidig de uaktuelle byoversigtsskilte – et ved indkørslen fra Nr. Herlevsiden, et ved indkørsel 
fra Lystrupsiden og et ved Bøllmosevej. Aksel beder kommunen fjerne de tre gamle skilte. 
 
Visionsplanen – 2022 oplæg til fællesmødet 5/5/Aksel 
Aksel skriver ud på facebook med en reminder om mødet og vil ligeledes nævne det på kirkeudflugten 1/5 
på søndag og til Voksenklubbens afslutning 3/5. 
 
Der er afsat to timer til mødet. Aksel laver oplæg på ca. 20 min. Gruppedebat i 1 time med afrapportering i 
plenum i 30 min og til sidst afrunding ved Aksel. 
 
Gruppedebatemner/ordstyrer og referent 

 Kollektiv trafik /Henning  
 Boligforhold – yderligere udbygning og hvilke typer/Dorrit 
 Erhvervsliv – skal og kan vi tiltrække og udvide erhvervsområdet/Finn 
 Børn og unge/Aksel 
 
Ordstyreren skal selv forberede lidt spørgsmål, så debatten kan komme i gang. 
 
Dorrit tager notater af afrapporteringen og sender til Aksel. Måske skal der rettes i landsbyvisionen 
efterfølgende, hvis input fra mødet berettiger hertil. Aksel skriver en artikel til Nuvel. 
 
Henning sørger for øl/vand, kan købes med betaling via Moblie Pay. 
 

 
5. Næste nummer af NUVEL. 
Deadline for næste nummer er 10. juli.   
Emner: 
- Affaldsdagen 3. april 2022/Aksel 
- Referat fra møde om visionsplan 5. maj 2022/Aksel 
- Blomsterbyen/Dorrit  
- Bænken/Henning, Dorrit 
 
6. Beretning fra kasserer 
Der er brugt 135kr. ifb. med affaldsdagen.  
 
7. Diverse andre emner 

På netop afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Åparken, blev der udtrykt ønske om at forsøget 
med 40 km. hastighedsbegrænsningen også vil komme til at gælde Lystrupvej. Aksel har den med til evt. 
drøftelser med kommunen.  

 

Nye møder 

15. juni kl. 19.30 i UFC.  
 
 
PbV/Dorrit Andersen, Sekretær 


