
 
26/1 2023 

Referat  
Lokalrådets bestyrelsesmøde torsdag d. 26/1, 2023. 
 
Deltagere: Henning, Finn, Jan, Morten, Aksel. 
Afbud modtaget fra Dorrit og Kristian 
 
Dagsorden 
 
0. Godkendelse af dagsorden 

Af uransalige årsager havde flere mødedeltagere ikke modtaget udkast til dagsorden, hvilket 
formanden beklagede. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet tidligere godkendt via mail korrespondance, og lagt ind på hjemmesiden www.uvelse-lystrup.dk 
 
 
2. Status for Lokalrådets arbejdsopgaver: 

 
 
Emne 

Hoved-
ansvarlig 

Medan-
svarlig 

Kollektiv trafik  
Intet nyt 
 
  

Henning Dorrit 

Veje, stier og fortove – årligt vejsyn 
 
Reaktion fra Hillerød Kommune på Vejsynsrapport af 3/10, 2022  – er 
videresendt til alle.  
 
Kommunens kommentarer: 
 
Dialog om 40 km zone i Uvelse/Lystrup – Kommunen vil mødes med 
Lokalrådet o.a. interesserede i 2det halvår 2024 om spørgsmålet 
 
Hastighedsplan for øvrige veje – Hastighedsplan får ”åbent land” 
udarbejdes i løbet af 2023, formentlig 60 km på vejen mod Gørløse 
allerede i efteråret 2022 som et led i ”cykellandevejsprojektet” (er dog 
ikke sket).  
 
Lystrupvej mod Åparken – Får nyt slidlag på et senere tidspunkt 
Kildetoften – Huller udbedres nu, der lægges nyt slidlag indenfor et år. 
 
Sti fra Kirkestræde til Bøllemosevej – ikke budget til etablering af nyt lys. 
Der planeres ikke med nyt asfaltlag. 
 

Kristian Jan 
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Skolelodden – Kommunen har noteret sig at eksisterende asfalt trænger 
hårdt til nyt slidlag. 
 
Gørløsevej indtil Lystrupvej – Udbedring af huller ved svinget fra 
Gørløsevej ind på Lystrupvej mod Åparken udbedres i løbet af efteråret. 
Vejen mod UFC er privat fællesvej. Kommunen ejer de ejendomme der har 
vejret til vejen. Ejendomsadministrationen vil udbedre huller – men ikke 
sikkert der er midler til dette i 2022. 
Aksel kontakter kommunen vedr. manglende udbedring af huller ved 
svinget fra Gørløsevej ind på Lystrupvj, samt manglende 
hastighedsregulering på vejen til Gørløse. 
 
Henning tager kontakt, og får kommunen ud for at se på forholdene 
Lystrupvej (Lystrup) – vil feje vejen, Der bliver ikke renoveret fortove i år 
(2022), men det vil indgå i prioriteringen af arbejdet i det kommende år 
(altså i 2023) 
 
Nyt slidlag på Lyngevej/Gørløsevej i efterårsferien, inkl. 
fortovsrenovering fra Kærstykket til Uvelse Byvej/Skolelodden til Uvelse 
Byvej. Nyt fortov på det korte stykke fra Langebjergvej til Lystrupvej, 
udskudt til næste år. 
 
Trampesti til Lystrup Skov i retning Gørløse. 
OK fra kommunen 10. januar, 2023. Ingen myndighedsbehandling så 
længe afstand fra vejkant til sti er min. 2 meter, og stien ikke fremstår 
som en del af vejen. 
Næste skridt kunne blive:  

1. Opmåling af sti, hvor langt går vi inde på naboens mark? 
Henning tager kontakt, og får kommunen ud for at se på forholdene, da 
vi ikke kan undgå at gå ind på naboens mark hvis 2 meter kravet 
opretholdes. 

2. Dialog med lodsejerne 
3. Endelige skitser for projektet, budgetlægning 
4. Ansøgning om støttemidler hos div. Fonde 
5. Arbejdets igangsætning og gennemførelse 
6. Indvielse af trampesti. 

 
Det videre forløb med pkt 2 – 6 afhænge af Hennings samtaler med 
kommunen. 
 
Aksel takkede  ”gerningsmændene” for fjernelse af skilte ved indkørsel til 
Uvelse.  
   
Sprøjtehuset, brandsprøjten. 
 
Pladsen foran blive ryddet, og der lægges flis på. Der er plantet et par 
staudebede i siden.  
  

Aksel - 

Hanebjerg Skyttecenter  Dorrit - 
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Sagen vedr. lokalplan-forslag er rent politisk ”skudt til hjørne” – d.v.s. 
endnu ikke helt opgivet. Afventer argumenter/bevis for at projektet har 
samfundsmæssig interesse. 
  
Lokal forskønnelse, herunder blomsterkummer, ny bænk m.v.- natur. 
 
Finn har ryddet visne planter og udlagt spagnum i kummerne på 
Gørløsevej så der er klar til plantning til foråret igen. Andre ”kumme” 
ansvarlige bør gøre det samme. 
Henning og Morten tager ”kummerne” mod Lynge, og Aksel/Yvonne 
”kummerne” mod Nr. Herlev. 
 
Bænken - Der er lagt fliser, bænken er solidt forankret, og malingen er 
tør. Alm vedligehold påhviler Lokalrådet. 

  

Dorrit Finn, 
Jan 

Affaldsdagen  
Næste affaldsdag bliver 26. marts 2023 

  

Aksel - 

Skolen 
Nyt i sagen? 
Finn havde talt med en der kendte til sagen, bl.a. med direkte forbindelse 
til skolerådet. Fra den kant – ingen grund til bekymring.  

Aksel Kristian 

Den nye købmandsbutik 
Ubemandet container butik etableret. 
  

Henning Morten 

Naturen omkring Uvelse/Lystrup 
Trampestil fra Uvelse til Lystrup skov – drøftet under ”Veje, stier og 
fortove”, se dette. 
  

Jan Henning 

Byfesten 
Intet nyt  
Finn stillede forslag om der burde være mere ”skæg og ballade” – der 
tænkes over dette til næste møde.  

Aksel Henning 

3. Visionsplan 2033. 

Der savnes et mere konkret samarbejde med kommunen, hvor man kan lave en egentlig handlingsplan 
knyttet til visionsplanen. Aksel arbejder på et forslag til kommune/lokalråd om dette 

Energigruppen – møder med Hillerød Forsyning 4/1 og 10/1 v/Aksel – intet væsentligt nyt at berette om fra 
disse møder hvor bl.a. Henning, Finn og Aksel havde deltaget. 

Der er pt. ikke er nogen afklaring på om vi får tilbudt fjernvarme. Borgermøde i UFC om emnet 28/2, 2023. 

 
4. Næste nummer af NUVEL! 

Deadline for næste nummer er 1. marts 2023 
Forslag til emner til næste nummer af NUVEL? 
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- Energigruppen/Aksel 
- Trampestien v/? 
- Invitation til Affaldsdagen/Aksel 
-  

5. Generalforsamling 2023 
 
Torsdag d. 16/3 2023 kl 19:30 i UFC 
Udkast til Dagsorden 

1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent   
3. Aflæggelse af beretning  
4.  Aflæggelse af regnskab og budget 
5. Indkomne forslag  
6. Valg af formand  
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er Kristian Nielsen og Dorrit Andersen. Dorrit Andersen 

genopstiller ikke, Kristian Nielsen er villig til genvalg. 
8. På valg er to suppleanter. Finn Hansen og Morten Lange er villige til genvalg. 
9. Valg af en revisor og én revisorsuppleant  
10.  Eventuelt 

Kristian lovede ved sidste møde at ”prikke” til nye kandidater til Lokalrådet – har det givet resultat? 

Emnet gav anledning til en del diskussion om fornyelse i Lokalrådet. Aksel bemærkede at mange af de 
gamle medlemmer – uanset om man var på valg eller ikke – burde træde tilbage hvis passende nye 
kandidater kunne findes.  

Morten lovede at optræde som dirigent, og modtager ”drejebog for dirigenten” fra Aksel i god tid før 
generalforsamlingen. 

Henning måtte desværre melde afbud grundet udenlandsrejse, men afleverer det godkendte regnskab til 
Aksel før afrejse.  

Aksel annoncerer generalforsamlingen i udhængskassen i UFC, opslag på ”Uvelse byernes by” og på 
www.uvelse-lystrup.dk. 

6. Beretning fra kasserer 
Kristian lovede ved sidste møde at undersøge om vi kan få Mobile Pay til Lokalrådet? 
Henning/Aksel har overfor kommunen redegjort for forbruget af Lokalrådsmidler i 2020 og 2021 – 
regnskabet er nu endelig godkendt af kommunen.  
Der er p.t. 6210 kr i kassen. To donationer a 500 kr + en del andre på hhv 100- og 200 kr. 

 
7. Diverse andre emner, herunder nye møder 

De grønne bakker – manglende adgangsmulighed  helt op til toppen af bakkerne. Morten kontakter 
kommunen desangående (Kristian Søgård). 
 
 
Aksel Hauge Pedersen 
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