Møde referat
Harløse

Dato:

Torsdag. d. 13. juni 2013

Tilstede

Torben Lund Simonsen
Søren Kodal
Hans Villemoes Andersen
Stella Andersen
John Pedersen
Fatna Christensen
Bjørn Karlsson

Afbud

Ingen

1. Valg referent.
2. Konstituering, valg af poster.
3. Gennemgang af vedtægter.
4. Faste datoer for fremtidige møder.
5. Vælgermøde, kommunevalg 2013.
6. Skal vi have økonomi.
7. Frivilligcenter Hillerød, Hillerøds Riddere.
8. Kirkestien.
9. Parken, græsslåning.
10. Sommerfest 21. juni
11. Eventuelt.

1. Som referent blev Stella Andersen valgt.
2. Konstituering af poster: Formand: Søren Hjort Kodal, 4 mod 3 stemmer.
Kasserer: Hans V. Andersen.

Hjemmeside: www.harlose.dk
e-mail: harlose@harlose.dk

Side 1 af 3

Dato: 13. Juni 2013
Lokalrådsmøde 130613 referat.doc

Sekretær: Stella Andersen.
Medlem: Fanta Rabia Christensen.
Medlem: Torben Lund Simonsen.
Medlem: Bjørn Karlsson.
Medlem: John Pedersen.
3. Gennemgang af vedtægter, vi ser nærmere på dem til næste møde, der er nogle
småjusteringer. Lokalrådsmøderne bliver flyttet fra år 2014 til d. 2. tirsdag i april og
oktober, og ikke i forbindelse med fællesspisning. Valg af medlemmer til bestyrelsen bliver
ved møde d. 8. april, med de ”4 gamle” år. 2014 og de ”3 nye” år 2015.
4. Faste datoer for møder blev aftalt til 1 i hvert kvartal, tirsdag d. 10. september kl. 19.30,
Tirsdag d. 10. december kl.19.30 og tirsdag d. 11. marts kl. 19.30.
5. Vælgermøde bliver d. 29. oktober kl. 19,00 i forbindelse med fællesspisning i
Forsamlingshuset der er kl. 18,00. Politikerne der bliver inviteret, kan også komme til
fællesspisning for kr. 60,00 pr. person. Søren Hjort Kodal sender invitationer til alle de
politiske partier. I Lokalnyt vil det også blive annonceret. Bjørn Karlsson kontakter Hillerød
posten ang. Omtale af mødet.
6. Skal vi have økonomi. Det blev aftalt at vi skal have økonomi, Søren Hjort Kodal, vil
kontakte nogle sponsere, til de 2 pladser der er på vores hjemmeside. Som kasserer blev
Hans V. Andersen Valgt. Hans V. Andersen kontakter Hillerød Kommune vedr. et ”nummer”
som skal bruges, hvis vi skal søge om penge til foreningen.
7. Frivilligcenter Hillerød og Hillerøds Riddere, der blev bestyrelsen enige om at takke nej.
8. Kirkestien. Der har været nogle problemer med hunde der bider i folks tøj når man går
forbi gården, der er også blevet sat en låge op så man ikke kan komme forbi. Søren Hjort
Kodal skriver til kommunen herom. Bjørn Karlsson kunne oplyse at der er planer om at
lægge kirkestien om, så den kommer nord om gården.
9. Parken, Søren Hjort Kodal spurgte John Pedersen om han ville slå græsset med
Forsamlingshusets græsslåmaskine i Harløse Park. Det vil John Petersen spørge bestyrelsen
for Forsamlingshuset om.
10. Sommerfest i Harløse Park d. 21. juni. Da Harløse Park ikke har noget med Lokalrådet at
gøre, blev dette ikke drøftet.
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11. Eventuelt. Her blev der bl. a. talt om fibernet, det vil Torben Lund Simonsen undersøge
nærmere. Søren Hjort Kodal vil spørge kommunen om skiltene med ”din fart” kommer op
igen når cykelstien er klar. Hastigheden på Harløsevej er stadig et stort problem, selv om
der er arbejde i gang på strækningen, Fanta Rabia Christensen vil kontakte Rådet for større
trafiksikkerhed om skilte. Når Cykelstien skal indvies, vil Forsamlingshuset og Lokalrådet gå
sammen om et arrangement.
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