
 
24/6 2022 

Referat 
Bestyrelsesmøde 15/6 kl 19:30 – i UFC.   
 
Fremmødte: Aksel, Henning, Dorrit, Jan, Morten 
Afbud: Kristian, Finn 
 
0. Godkendelse af dagsorden 
OK 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet tidligere godkendt via mail korrespondance. 
 
2. Status for Lokalrådets arbejdsopgaver: 

 
 
Emne 

Hoved-
ansvarlig 

Medan-
svarlig 

Kollektiv trafik  
Har vi nye tiltag i ærmet frem til at kommunen skal barsle med 
en ny bestilling af buskørsel hos Movia? 

-  pt. ikke noget nyt.  

Henning Dorrit 

Veje, stier og fortove – årligt vejsyn 
Reaktion på Kristians korrespondance med Dan Riise om 
fortove? 

-  Dan Riise beklagede (på borgermødet 8/6), at han ikke 
havde svaret tilbage endnu. 

- Der kommer nyt slidlag på flere veje i Uvelse i uge 25 og 
26. Nyt slidlag på mindre veje forventes i 2023. 

- De gamle skilte ved indkørsel til Uvelse bliver ikke 
opdateret af kommunen og står uhensigtsmæssigt. Vi 
fjerner dem, samtidig med vores vejsyn til efteråret.  

Kristian Jan 

Sprøjtehuset, brandsprøjten, brandmajor, julearrangementet 
- Vibeke Hansen har accepteret den permanente 

brandmajor titel. 
- Pladsen foran ryddet og beplantet med 

sommerblomster – vi venter stadig på at frøene spirer...  

Aksel - 

Hanebjerg Skyttecenter  
Nyt vedr. lokalplanforslag til høring?  

- Forvaltningen har konstateret at det nye baneområde 
berører et naturbeskyttelsesområde, hvorfor sagen skal 
undersøges nærmere igen, førend der kan udarbejdes 
lokalplanforslag.     

Dorrit - 

Lokal forskønnelse, herunder blomsterkummer, ny bænk m.v.- 
natur 

- Beplantning gennemført medio maj – der kommer 
meget ros for de fine blomster ved de tre indkørsler til 
byen, 

Dorrit Finn, Jan 
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- Bænken – placering bliver ved søerne i Åparken og 
Henning forventer snarlig levering. Når bænken 
kommer, skal vi have samlet folkene fra Højagergård og 
lokalrådet til en artikel, som vi gerne vil have i 
lokalaviser og i Nuvel. Henning har stafetten med at få 
os samlet, når klar.    

Affaldsdagen  
- Næste affaldsdag bliver 26. marts 2023  

Aksel - 

Skolen 
- Ej nyt pt.  

Aksel Kristian 

Den nye købmandsbutik 
Har ”fundraising” givet resultat?” 

- Ej nyt pt.    

Henning Morten 

Naturen omkring Uvelse/Lystrup 
Korrespondance med en lodsejer om uønsket og uacceptabel 
adfærd på privat ejendom. Kan Lokalrådet gøre noget – evt. 
artikel i NUVEL? 

- Vi er enige i det uacceptable - man skal ikke krydse eller 
opholde sig på privat ejendom uden forudgående aftale 
med ejer. Vi tror ikke på, at en artikel i Nuvel ændrer 
noget på det, for der er nok ikke ”målgruppe- match”. 
Endvidere ønsker vi ikke risiko for ”udskamning”. 

- Det kunne være dejligt med en sti hele vejen rundt om 
Langebjerg sø. Det kræver at alle lodsejere, synes det er 
en god idé og det er ikke tilfældet pt. Derfor kan og må 
man alene benytte de nuværende offentligt 
tilgængelige stier.  

Jan Henning 

Byfesten 
UIF har rundsendt forhåndsorientering om arrangementet. 

-  Jan har tilmeldt lokalrådet med stand  
-  alle fra Lokalrådet, der er hjemme, deltager – Henning og 
Aksel er tovholdere. Evt. skal Brandsprøjten med (ellers 
fremvises den kun til jul). 

Henning Aksel 

3. Visionsplan 2033 – 6te udkast til kommentering 
- Aksel har indarbejdet kommentarer fra borgermødet  
- Jan har udarbejdet et detaljeret ændringsforslag, som primært omhandler bebyggelse. Og ønsket 

om ikke at ødelægge værdifuld natur – især mellem Uvelse og Lystrup. 
- Efter debat, besluttede vi at ændre afsnittet om Bolig i visionsplanen, så formuleringen bliver mere 

overordnet omkring ønsket til udvidelse af boligmassen. 
- Der justeres endvidere under emnet Natur, så ønsker om stier mod Lystrup skov tilføjes. 
- Visionsplanen er nu tilgængelig på hjemmesiden. 
 

4. Energimødet 9/6 ved/Dorrit 
- Ca. 40 borgere mødte op til mødet, hvor Hillerød Forsyning var inviteret til at orientere om, hvad der 

sker på området med baggrund i regeringens udspil: ”Danmark kan mere II”. 
- Alle husholdninger skal have klar besked i 2022 om alternativer til olie- og gasfyr. Gasfyr er primær 

varmeforsyning i Uvelse og derfor noget som fylder i byen.  
- Spørgelysten var stor, men pt. må man afvente nærmere info og ”slå koldt vand i blodet” sålænge. 
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- Forsamlingen og arrangørerne ønsker at vi nedsætter en ”energigruppe” i byen. Lokalrådet går med 
i denne gruppe med Aksel, som deltager og en gruppe på 4 personer, er nu nedsat og der er oprettet 
et menupunkt ”Energi-gruppen” på hjemmesiden. 

- Flere i forsamlingen på borgermødet udtrykte ønske om kommunikation på andet/mere end blot 
facebook, da ikke alle er med der. Dorrit skriver en lille artikel i Nuvel, som også henviser til 
hjemmesiden. 
 

5. Borgermøde på rådhuset 8/6 om hastighed – den nye forsøgsordning med 40 km i byerne. 
- Henning, Dorrit og Finn deltog på mødet, hvor forvaltning og Dan Riise orienterede om 

forsøgsordningen og planerne, herunder hvordan løsningerne kan laves, på hvilke veje og 
prioriteringen i gennemførelsen. Det koster en del penge at etablere og desværre ser det ud til at 
Uvelse står sidst i køen. Men det skal gennemføres inden for de 3 år, som forsøget varer, ellers kan 
man ikke bare indføre 40 km. Når man har fået 40 km. zoner, fjernes de ikke igen, selvom forsøget 
ikke gøres permanent. Vores bekymring er, at der ikke er penge til at nå rundt i forsøgsperioden. 

- Der skal afgives høringssvar senest 2. juli – Aksel skriver et udkast, hvor vi særligt vil fremhæve at vi 
synes det er blevet os lovet noget før end 2025 og hvorfor det er vigtigt at vi får løsningen gennem 
byen. 
 

6. Næste nummer af NUVEL! 
Deadline for næste nummer er 10. juli.   
Emner til næste nummer af NUVEL? 
- Affaldsdagen 3. april 2022 /Aksel 
- Referat fra møde om visionsplan 5. maj /Aksel 
- 2022 Blomsterbyen /Dorrit  
- Bænken /Dorrit 
- Energimødet og energigruppe/Dorrit 
- Bidrag til Lokalrådets arbejde/Aksel 

 
7. Beretning fra kasserer 

- Der er 6.527 kr. i kassen – herfra skal trækkes udgiften bænk og borgermøde om energi,  i alt 
ca. 4.000. 
 

8. Diverse andre emner, herunder nye møder 
 
Hjemmesiden – Lokalrådet/Dorrit 

- Der er oprettet et nyt menupunkt: Arkiv - Dokumenter og referater LR.  Her ligger referater 
mm, som er fra før seneste generalforsamling. Under Referater Lokalrådet, ligger seneste 
generalforamlingsreferat og årets mødereferater og andet i samme i bestyrelsesår. Efter 
næste generalforsamling flyttes til arkiv og så fremdeles.  Det skulle gerne gøre det mere 
overskueligt og arkivpligten overholde 

Kilometersten ved indkørsel til Bøllemosevej/Henning 
- Malingen er slidt af, hvad gør vi? – Henning maler ved lejlighed. 

 
Nye møder: 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag 29/9 kl. 19.30 i UFC 

 
Pbv/Dorrit Andersen, Sekretær 


