
 
13/10 2022 

Referat 
Bestyrelsesmøde 5/10 kl 19:30 – i UFC.   
 
Fremmødte: Aksel, Kristian, Henning, Jan, Dorrit, Finn, Morten 
Afbud: ingen 
 
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  
 
Er der nyt? 
Vil busruterne få færre afgange grundet energisituationen? 

- Intet nyt pt.  
  

Henning Dorrit 

Veje, stier og fortove – årligt vejsyn 
 
Reaktion fra Hillerød Kommune på Vejsynsrapport – 3/10 – er 
videresendt til alle. Dejligt med kommunens kommentarer på 
de enkelte elementer i vores rapport. 
 
Nyt slidlag på Lyngevej/Gørløsevej i efterårsferien, inkl. 
fortovsrenovering fra Kærstykket til Uvelse Byvej. 
Nyt fortov på det korte stykke fra Langebjergvej til Lystrupvej. 
Information fra kommunen om igangsættelse i uge 41 er 
modtaget efter bestyrelsesmødet, rundsendt til bestyrelsen på 
mail og Aksel har slået det op på Facebook.  
 
Trampesti til Lystrup Skov i retning Gørløse: 
Enighed om, at det vil være et stort plus, så man ikke skal gå på 
vejen, med fare for liv og lemmer. 
Kristian laver skitse til trampesti til skoven. Derefter går vi frem 
trinvist: 

1. Hvad siger kommunen til sådan en idé? – Aksel  
Ud fra svaret herpå, kan vi gå til trin 2 
2. Dialog med lodsejerne – Aksel, Henning, Finn 
Er det muligt og hvad vil det kræve? 
Måske skal der søges fondsmidler, hvis der skal bruges 
penge til projektets gennemførelse.  

 

Kristian Jan 
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Skilte ved indkørsel til Uvelse? Skulle de ikke fjernes eller har vi 
glemt det? 

- Især de to gamle grønne (fra Nr. Herlev og ved 
Bøllemosevej) + det fra Lystrup-siden. Det forskønner 
ikke byen med slidte og uaktuelle skilte.  Morten, Finn, 
Henning har fjernet dem nu.  

   
Sprøjtehuset, brandsprøjten, brandmajor, julearrangementet 
 
I efteråret vil pladsen foran blive ryddet, og der lægges flis på 
pladsen + et par staudebede i siden. Det bliver pænt. 
 
Brandsprøjten rykker ud til julearrangementet 27/11. 
Hvem står for julearrangementet i år? 
Købmandens Venner står for det – Henning er tovholder 
Henning og Finn er i gang med at finde juletræet 
Dorrit meldte sig som hjælper til arrangementet  
KUL bør spørges om de vil være med også 
Vi hører nærmere for aftaler om praktikken og evt. flere 
hjælpere, når tid nærmer sig 
  

Aksel - 

Hanebjerg Skyttecenter  
 
Nyt vedr. lokalplanforslag – eller mangel på samme? 
Aksel har fået et eksemplar af Brødeskov Borgeravis, hvor 
Lokalrådet har omtalt sagen. Dorrit skriver også artikel til 
NUVEL. 
 
Situationen er, at sagen er ”sparket til hjørne”. Der er §3-
område på den del af arealet, hvor der skal etableres nye 
skydebaner. Derfor skal et politisk flertal beslutte om man vil 
lave en Lokalplans-proces, hvis man anser det som af 
samfundsmæssig interesse. Dette flertal har ikke været til stede 
i udvalgene.  

Dorrit - 

Lokal forskønnelse, herunder blomsterkummer, ny bænk m.v.- 
natur. 
 
Skal beplantningerne ryddes til vinteren? (Finn).  Skal vi gøre 
noget for at lette beplantning til næste år? 
Finn og de øvrige involverede ”områdegartnere” rydder visne 
planter. Finn udlægger derefter spagnum, som forbedrer jorden, 
så der er klar til plantning til foråret igen. 
 
Bænken – er malingen ikke tør? Vi skal have aftalt vedligehold. 
Hvornår, hvor meget og hvem? 

- Henning har givet oliebehandling og den klistrer lidt i en 
periode. Solen afhjælper. Henning har resten af olien og 

Dorrit Finn, Jan 
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bænken trænger nok først igen om 1-2 år, da den er 
godt mættet. 

- Aksel kommer med nogle fliser, som lægges foran, der 
hvor man sætter fødderne. Arealet skråner nemlig lidt 
nedad, så bænken føles lidt høj. 

- Dorrit nævnte at grundejerforeningen gerne vil 
nedstøbe bænken, så den står helt fast. Henning mente, 
at bænken står fast nok til normal brug. 
  

Affaldsdagen  
- Næste affaldsdag bliver 26. marts 2023 

  

Aksel - 

Skolen 
 
Nyt i sagen? 
Kristian har hørt om stor udskiftning på lærerstaben. Mange 
forældre skriver børnene op til skolen og det er jo positivt, men 
der er fortsat også søgning til andre skoler. 
 
Vi følger sagen. 
  

Aksel Kristian 

Den nye købmandsbutik 
 
Har ”fundraising” givet resultat? 
Ikke endnu og det er svært. 
Det er indtil nu alene de 3 ejere, der kører projektet. 
Købmandens Venner er ikke tæt på. 
 
Nyt omkring midlertidig ubemandet container butik? 
Der er opslag om det på Facebook, det er hvad vi ved nu. 
  

Henning Morten 

Referat fra fundraising møde med Hillerød kommune 27/9. 
 
Henning og Aksel var til mødet. Kommunen har en fundraising-
konsulent, som kan bistå fx lokalråd, så ansøgninger bliver 
gode. Det er god viden og en god vej at gå i tilfælde af behov 
herfor. 
 

Aksel  

Naturen omkring Uvelse/Lystrup 
 
Trampestil fra Uvelse til Lystrup skov – som nyt projekt – 
finansieret af fundraisings midler. Er det noget at gå videre 
med? – emnet blev drøftet under ”Veje, stier og fortove”, se 
dette. 
  

Jan Henning 

Byfesten 
 
Afrapportering 

- God og velbesøgt byfest med gode arrangementer 

Aksel Henning 
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- Hurtig opfølgning fra arrangører med ideer til næste år 
og Jan fortalte at arbejdsgruppen går så småt i gang 
nu. 
  

3. Visionsplan 2033 - afrapportering fra møde på Rådhuset 22/9 

Mødet var et igangsætningsmøde til en ny runde med Landsbyvisioner. Det er frivilligt for de enkelte 
lokalsamfund om man vil arbejde med det og hvordan, hvorfor mødet havde karakter af inspirationsmøde. 

Nogle af emnerne i en landsbyvision er lige til at udføre selv i lokalsamfundet og det bestemmer man selv 
lokalt. Andre emner kræver kommunal medvirken til planer og gennemførsel, hvorfor de skal ind i arbejdet 
med kommuneplanerne. 

Hos os har vi været lidt forud og har lavet en opdateret landsbyvision. Det har de ligeledes været i 
Brødeskov. Derfor var begge inviteret til et indlæg til forsamlingen.   

Vores input til mødet var, at vi savner et mere konkret samarbejde med kommunen, hvor man kan lave en 
egentlig handlingsplan, tillige med en mere konkret vurdering af om de ideer man har over hovedet har en 
realistisk ”gang på jord”. Det er svært at se vejen fra lokal idé til prioritering af lokal byudvikling. 

Energigruppen – møder med Hillerød Forsyning 6/9 og 26/9 v/Aksel 

EA Energianalyse arbejder for kommunen/forsyningen på en analyse af de muligheder, der er i områderne 
og hvad der kan svare sig. Derfra vil forsyningen skrive til borgere om muligheder. Dvs. om der bliver tilbud 
om fælles løsninger, som fx fjernvarme eller om man skal løse det individuelt. 

Det kan også være, at der skal skabes samarbejde på tværs af forsyningsområder. 

Dvs. at der pt. ikke er nogen afklaring.  

 
4. Næste nummer af NUVEL! 

Deadline for næste nummer er 10. november 
Huske at opdatere medlemslisten for medlemmer af Lokalrådet v/Aksel 
Emner til næste nummer af NUVEL? 
- Vejsynsrapporten – og svar fra Hillerød kommune v/Aksel 
- Energigruppen/Aksel 
- Møde om visionsplaner 22/9 2022 v/Dorrit 
- Hanebjerg Skyttecenter – skudt til hjørne v/Dorrit 
- Fundraising – nye projekter efterlyses - kommunen hjælper gerne med at søge v/Henning 
 

 
5. Beretning fra kasserer 

1.379 kr. i kassen og det beløb skal bruges til næste nr. af NUVEL 
Der er kommet nogle få donationer. 
Kristian undersøger om vi kan få Mobile Pay til foreningen. Det vil nok gavne indsamlingen. 
 
Brødeskov Lokalråd annoncerer med et medlemsbidrag på 100 kr/husstand.  Skal vi gå samme vej? 
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- Nej, det kan vi ikke umiddelbart, da man iflg. vores vedtægter er automatisk medlem, når man 
bor i Uvelse.  I Brødeskov er man medlem for et år, når man indbetaler 100 kr.  
 

Ansøgning til Hillerød kommune om bidrag fra Lokalrådspuljen. Kun støtte til projekter der har med 
visionsplaner at gøre. Aksel søger bidrag på baggrund af de beløb vi har brugt til arbejdet. Vi kan evt. 
medtage at vi har anvendt Nuvel! til formålet. Andre forslag? Nej. 
 

 
6. Diverse andre emner, herunder nye møder 

Julearrangementet 27. november 
Kristian foreslår at skrive en lille notits på Facebook meget snart, så man kan få sat x i kalenderen  – 
Købmandens Venner kan skrive dette, som tovholder for arrangementet. 
 
Forslag til dato for sidste lokalrådsmøde før generalforsamlingen 2023 – 26/1 2023 kl 19:30 – OK 

- Vi tog hul på en lille snak om hvem der er på valg næste gang. Dorrit er på valg og genopstiller 
ikke. Aksel er som formand på valg hvert år og forventer denne gang at trække sig. Generelt 
drøftede vi, at det vil være godt med yngre kræfter, der også afspejler at der kommer flere 
yngre og børnefamilier i byen. Kristian vil gerne ”prikke til nogen”. 

 
 
Pbv/Dorrit Andersen, Sekretær 


