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Referat fra Lokalrådets generalforsamling – 10/3 2022 

Lokalrådet for Uvelse-Lystrup 

Referat fra generalforsamlingen 16/3 2022. 

1. Valg af stemmetællere 

Formanden bød velkommen og noterede sig et godt fremmøde med 18 nye og gamle ansigter 

Som stemmetællere blev valgt:  Susanne W. Hansen og Carolejn Hansen 

2. Valg af dirigent  

Morten Lange blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen – blandt andet indkaldt ved opslag i UFC 7/2 2023, op-
slag på facebook ”Uvelse byernes by” samme dag og på hjemmesiden www.uvelse-lystrup 21/2 - er kor-
rekt indkaldt for så vidt angår vedtægternes bestemmelse om indkaldelse med mindst tre ugers varsel.  

3. Aflæggelse af beretning. 
 

Formanden aflagde beretning og informerede om Lokalrådets arbejde i det forløbne år (se beretningen 
vedlagt som bilag 1).  

Efter beretningen bad dirigenten om kommentarer til beretningen. Der var ingen kommentarer. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

4. Aflæggelse af regnskab og budget 

Ordet blev givet til formanden, da Lokalrådets kasserer Henning Thorsen var fraværende pga ferie. 

Regnskabet viser et underskud på 4.536 kr. Vi har været heldige at få tilskud fra lokalpuljen på 6.500 kr. i 
2022. 

Formanden gennemgik posterne i regnskabet og bemærkede at der har været holdt borgermøder om 
landsbyvision og energi, samt at udgiften til en ny bænk (opstillet ved søerne i Åparken) er bogført i 2022. 

Budgettet for 2023 blev gennemgået. Vi vil modtage 8.000 kr. fra Lokalpuljen og med forventning om 
2.000 kr. i frivillige medlemsbidrag, giver det råderummet til aktiviteter i form af artikler til Nuvel, delta-
gelse i byfest, jul, generalforsamling etc. 

Balancen udgør 6.210 kr. bestående af egenkapital primo på 10.747 kr. minus årets overførte resultat på        
– 4.536 kr. 

Regnskab og budget blev herefter godkendt.   

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

6. Valg af formand  

Nuværende formand Aksel Hauge Pedersen genopstiller og blev valgt med akklamation.  
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7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer 

Til bestyrelsen er Kristian Nielsen og Dorrit Andersen på valg.  

Kristian Nielsen genopstiller og anbefales valgt af bestyrelsen, hvorimod Dorrit Andersen ikke ønskede at 
genopstille. 

Jeppe Kjærgaard meldte sig som kandidat til den ledige plads. Jeppe har boet i 2 år i Uvelse på Kærstykket.  

Suppleanter 

Finn Hansen og Morten Lange er de nuværende suppleanter. Suppleanter vælges for et år og begge blev 
genvalgt. 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt med akklamation  

Valg af en revisor.  

Finn Lillelund afgår som revisor, og Peter Frederiksen har accepteret at blive valgt som ny revisor for 
Lokalrådet.   

Conny Jensen afgår som revisorsuppleant, men blev genvalgt.  

Begge valgt med akklamation. 

8. Eventuelt 

Vibeke: foreslår at kontonr. til brug for bidrag til lokalrådet fremgår i hvert nummer af Nuvel. 

Morten: indhegningen ved de grønne bakker bliver ændret, så man kan komme igennem via låger og ikke 
skal forcere trådhegn med strøm i. 

Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Dorrit Andersen for hendes korte, men særdeles 
aktive indsats for Lokalrådet.  

Ligeledes takkede formanden dirigenten for veludført arbejde. 

 
Godkendt via mail, 17. marts  2023 
 
Morten Lange, dirigent   Aksel Hauge Pedersen, formand 
 
_______________________________                                    ____________________________
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Bilag 1 
 
Formandens beretning 
Generalforsamling 16/3 2023 
 
Uvelse Lystrup Lokalråd. 
 
Langt om længe kom vi i 2022 over Corona bølgen, hvilket igen medførte stigende aktivitet i Lokalrådet.  
 
Visionsplan 2033 
Vi har i årets løb fået en Visionsplan 2033 op at stå, og 5. maj sidste år blev afholdt borgermøde hvor et ud-
kast til planen blev kommenteret. Resultatet blev bl.a. fremlagt ved et fællesmøde mellem alle de andre 
lokalråd i kommunen samt byrådspolitikkerne. Vi gennemgik herunder hvor meget af de seneste ti års visi-
onsplan der var blevet indfriet, og konklusionen var at planen ikke giver mening uden at der er tilknyttet en 
handlingsplan – accepteret af såvel Lokalråd som byråd. Vi arbejder derfor p.t. på et udkast til en handlings-
plan som i løbet af året vil blive diskuteret med de kommunale myndigheder/byrådet.  
 
Veje, stier og fortove – årligt vejsyn 
Vejsyn blev udført i september måned, og Hillerød Kommune har efterfølgende kommenteret alle fremhæ-
vede enkelt-elementer i vores rapport. Facts er at der kom nyt slidlag på Lyngevej/Gørløsevej i efterårsfe-
rien, inkl. fortovsrenovering fra Kærstykket til Uvelse Byvej. Specielt fortovsrenoveringen er værd at be-
mærke. Lokalrådet har de seneste mange år peget på problemerne med de nedslidte fortove, og som det 
seneste skud på stammen udført en decideret klassificering af alle fortove i Uvelse (hvoraf mange blev klas-
sificeret som uegnet til anvendelse med f.eks kørestole, barnevogne m.v). Det var derfor særdeles positivt 
at fortovet nu er helt nyt på en god del af ”hovedgaden” i Uvelse. 
Nyt fortov på det korte stykke fra Langebjergvej til Lystrupvej er også lovet – måske dog først om et par år, 
når der er budget til det. Endvidere var der i efteråret 2022 lovet 60 km/t – samt nyt slidlag på hele vejen til 
Gørløse – men det bliver nok først i løbet af 2023. 
De mindre pæne skilte ved indkørsel til Uvelse er blevet fjernet af nogle aktive medlemmer fra Lokalrådet.  
  
Hanebjerg Skyttecenter  
Nyt vedr. lokalplanforslag – eller mangel på samme? 
Situationen er, at sagen er ”sparket til hjørne”. Der er §3-område på den del af arealet, hvor der skal etab-
leres 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 tilstede i udvalgene. 
 
J. Jensen sagen 
Troede vi alle for godt et år siden var politisk parkeret, og en evt. løsning var henvist til at ligge bag ved gen-
brugspladsen på Solrødgårds Alle. I mellemtiden har J. Jensen dels undladt at ansøge om den angivne place-
ring, og dels har Hillerød kommune henvist European Energy til at kunne bruge placeringen til et Power-to-
X anlæg for deres nærliggende park med solceller. Sagen er derfor igen kommet op i byrådet med ønske fra 
J.Jensen om udvidelse af eksisterende anlæg på Højlundevej i Uvelse. Nyt afsnit følger i formandsberetnin-
gen for 2023. 
 
Lokal forskønnelse, herunder blomsterkummer, ny bænk m.v.- natur. 
Stor succes med at plante blomster i tre af kummerne ved indkørsler til Uvelse, og området ved sprøjtehu-
set. Godt nok lidt bøvlet at lokalrådets medlemmer i sommerperioden var nødt til at vande flere gange om 
ugen, men vi modtog ualmindeligt mange tommelfingre opad i løbet af sommeren – så det var bøvle tværd. 
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Bænken, som blev sponseret af Lokalrådspuljen blev sat op ved søerne ved Åparken. Nu må vi håbe at 
mange vil bruge den i løbet af den kommende sommer. Skulle hilse fra Henning og sige at malingen er tør 
nu. 
 
Affaldsdagen 
Vi afholdt med ualmindelig stor succes affaldsdag i april måned – I alt 30 voksne plus 10 børn var mødt op. 
Vi gentager succesen d 26. marts 2023. 
  
Min købmand 
Den nye ”Min købmand” er der jo ikke sket det store med, men til gengæld fik vi ”MINIkøb” i starten af 
dette år. Vi håber selvfølgelig mange vil bruge den i den forventede periode på sikkert et par år før den nye 
”Min købmand” bliver en realitet. 
 
Naturen omkring Uvelse/Lystrup 
Trampesti til Lystrup Skov i retning Gørløse er er p.t. under diskussion med kommunen. Det ser ud til at 
blive en langvarig affære, idet det dels vil kræve at nogle lodsejere skal afgive lidt jord til stien, og dels fund-
raising for finansiering af projektet, før vi kan komme i gang. 
 
Byfesten 
God og velbesøgt byfest med gode arrangementer. Lokalrådet var med – med en mindre udstilling. Nok 
ikke måden vi vil gøre det på næste gang. Vi får se hvad der sker, dog med garanti for lidt mere muntre 
islæt.  
 
Energigruppen 
Lokalrådet var vært ved det første møde med Hillerød forsyning, om evt. fjernvarme i Uvelse/Lystrup, og 
har siden da deltaget aktivt i energigruppen. Situationen er endnu uafklaret om vi kan få fjernvarme eller ej, 
og hvad det i givet fald vil koste.  
 
Lokalrådets fokus for 2023. 

 Handlingsplan for Landsbyvision 2033 – diskuteret med de kommunale myndigheder/byrådet.  
 Affaldsdagen 26. marts 2023 
 Holde øje med den kollektive transport buslinje 337 
 ”Vejsyn 2023” – rapport til Hillerød kommune om tilstanden af de offentlige veje, fortove og stier i 

Lokalområdet 
 Naturen omkring Uvelse-Lystrup – trampestien. 
 Artikler til NUVEL 
 Aktiv i forbindelse med ”MINIkøb” 
 Ansøgning om andel i lokalrådspuljen hos Hillerød Kommune. 
 Placering af cafeborde/bænk ved ”MINIkøb” 
 Blomsterbyen, indfaldsveje - sprøjtehuset 
 Fokus på fastholdelse af Uvelse skole 
 Deltagelse i sommerfesten og 1ste søndag i advent v/MINIkøb. 

 
Til sidst en stor tak til Lokalrådets best. medlemmer og suppleanter for året der gik – og som nævnt bliver 
der masser at tage fat på i resten af 2023 
Endvidere en kæmpe tak til de lokale sponsorer til Lokalrådet, uden deres bidrag ville vi ikke kunne agere 
som jeg har omtalt. 
 
 


