Møde referat
Harløse

Dato:

Onsdag. d. 20. april 2010

Tilstede

Torben Lund Simonsen
Hans Willemose Andersen
Søren Kodal (Referent)
Peter Dal

Afbud
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siden sidst.
Forberedelse til Borgermødet d. 27. april 2010.
Skal vi invitere Vibeke Rosenbeck?
Skal vi invitere Skævinge lokalråd?
Bus 325 / 324
Bjerggården, komposteringsanlæg
Plan 2010.
Harløse Park
Volvo´s belysning.
Hvem er på valg, 2 medlemmer.
Nye medlemmer til lokalrådet

Siden sidst
•

Den nye hjemmeside er nu aktiv.

Forberedelse til borgermøde d. 27. april
Vi besluttede nedenstående dagsorden, med angivelse af hvem som fremstiller punktet.
•
•
•
•

Velkomst og fællessang - Søren (Pause 10 min, hver hele time.)
Valg af dirigent – Søren (Jens Kromose er taget i ed.)
Formanden har ordret. - Torben
Fremlæggelse af trafik 2010 med tilhørende diskussion - Hans
o 2010, generelt - Hans
o Cykelsti - Hans
o Fartdæmpende - Hans
o Trafiktælling - Søren
o Busdrift - Søren
o Gangstier - Hans
o Harløse park - Søren

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

Lidt om hjemmesiden www.harlose.dk, Søren
Fremstilling af aktuelle sager:
o
o
o
o
o
o

•
•
•

Bus 325/324 - Søren
Hillerød miljø center - Torben
Volvo - Torben
Bjerggården - Hans
Betonknusning ved Plantevej - Torben
Trafiktælling. - Søren

Opbakning til plan 2010, Dirigent
Valg til lokalråd (nye medlemmer) - Dirigent
Eventuelt

Skal vi invitere Vibeke Rosenbeck
Ja – Torben inviterer Vibeke til det kommende borgermøde.
Skal vi invitere Skævinge lokalråd?
Ja – Torben har inviteret Kim Hendry fra Skævinge og han kommer med følge.
Bus 325/324
Efter vi har hørt om den planlagte nedlæggelse af vores bus, har vi som så mange andre reageret på
dette. Vi har sendt en skrivelse til kommunen. Se hjemmesiden for flere informationer.
Bjerggården
Kommunen har bekræftet, at de arbejder på at placere et komposteringsanlæg ved Bjerggården. Se
hjemmesiden for flere informationer.
Plan 2010
Hans har arbejdet på en opdatering af plan 2009 til 2010. Fint arbejde. Søren skal nu tilføje det sidste. Planen skal offentlig gøres på hjemmesiden umiddelbart før borgermødet (mærket udkast), Når
og hvis den bliver godkendt, bliver den herefter officiel.
Harløse Park
Vandværket har på deres generalforsamling tilkendegivet, at vi godt må etablere Harløse park. Når
området bliver offentligt tilgængelig er det nødvendigt, at oprette en ”juridiskenhed”, som har en
forsikring. Vandværket har som kommende ejer ansvaret for aktiviteterne på området og dette ønsker man ikke at have. Med andre ord – vi skal oprette en forening, som ”drifter” parken. Lokalrådet vil kontakte kommunen og hører om de kan hjælpe os med en forsikring, således at vi undgår at
oprette en forening. Søren tager kontakt til kommunen.
Volvo’s belysning
Lyset er slukket - Se hjemmesiden for flere informationer.
Hvem er på valg
Ifølge vores vedtægter skal det tilstræbes at halvdelen medlemmerne er på valg hvert andet år. Vi
har derfor besluttet at Søren og Peter er på valg i år.

Nye medlemmer til lokalrådet.
Ingen har henvendt sig – ligesom vi heller ikke har nogle forslag.

Søren Kodal

