Harløøse Lokal
L lråd
Harlø
øse Loka
alråd møde d. 29. april 20
014. (Refferat)

D
Dagsorde
en

1. Valgg af dirigent..
2. Formandens beeretning.
3. Kassserers berettning.
4. Fjerrnvarme.
5. Sko
ovrejsning.
6. Valgg.
7. Eveentuelt.

Mødet begyyndte Kl. 19,00 med en orientering
o
oom fjernvarm
men der skal gå
g fra Hillerøød til Skævinge. Fra
Hillerød Forrsyning kom Kjeld Oksbje
erg og Louisee Anderson og
o fortalte om
m arbejdet dder går i gangg midt i maj
og gerne skulle være fæ
ærdigt inden skolestart. FFjernvarmen
n graves ned i vejen fra H
Hillerød og til Skævinge,
ævinge, der lægger man den ned i cyykelstien. De
er vil på et
undtagen der hvor cykeelstien ikke er færdig i Skæ
elle andet tidspunkt, ko
omme et tilbu
ud fra Hillerøød Forsyningg om tilslutning til nettet,, men i første
e omgang
graves forsyyningsledningen ned.
Så til generaalforsamlinggen.

1. Valgg af dirigent.. Valgt blev Jens Kromosee. (uden varssel !)
2. Formandens beeretning.
Ved et mød
de d. 22. okto
ober 2013 blev der valgt en ny bestyrrelse som ser sådan ud.
Stella Andersen formand
Bjørn Karlssson kasserer.
Tommy Norrup.
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L lråd
John Pederssen.
Lotte Pederrsen.
Vi har holdtt 2 bestyrelseesmøder og været til et ddialogmøde med Kommu
unen, hvor a lle lokalråde
ene var
samlet, hveert lokalråd kunne
k
komme med et øn ske til politikkerne, Harløsse Lokalråd vvalgte at opffordre
politikerne / Hillerød Ko
ommune til bedre
b
samar bejde med lo
okalrådene ”rettidig
”
omhhu”. Referat fra mødet
ligger på Haarløse Lokalråds hjemme
eside. Harløsee Forsamlinggshus og loka
alrådet var oogså med da cykelstien
fra Panduro
os bro og til Ny
N Harløse blev
b indviet, dder var politikere og reprræsentanterr fra dem som
m havde
stået for ud
dførelsen meed, samt folk fra Ny Harløøse. Tue hold
dt en lille tale
e og Kirsten JJensen Klipp
pede snoren
over, dereftter var der hyggeligt sam
mvær i Harløsse Forsamlingshus med kaffe
k
kage ogg pølser.
Vi har fået b
brev fra Natu
urstyrelsen vedr.
v
skovrej sning på eje
endomen Am
mtsvejen 1033, hvor de fre
emlægger
flere aktiviteter så som hundetræn
ning, hvalpeleegeplads, grillplads eller bålhytte, maadpakkehus og en sø i
forbindelse med skovrejsning, og en
n p plads til bbiler ved Tjæ
ærebyvej. De ville indkald e til et
borgermødee/besigtigelsse i løbet af vinterhalvåre
v
et, men vi haar ikke hørt noget
n
endnuu.
I et referat ffra Hillerød Kommune
K
frra d. 14. maj 2012 hvor der
d havde væ
æret et mødee med alle lokalrådene,
stod der, att Kommunen
n havde godkkendt Harløsse Børneklub
b som folkeoplysende forrening og derfor havde
fået penge ttil lokaleleje. Jeg kontaktte Tinne Sim onsen fra Hillerød Komm
mune om dett var rigtigt, men det er
det ikke, deer var lavet en fejl i refera
atet fra Hille rød Kommun
ne, så herme
ed er denne sag lukket, liigesom at
Harløse Parrk ikke har no
oget med Lokalrådet at ggøre men udelukkende Harløse
H
Vanddværk.

3. Kassserers berettning. Bjørn Karlsson
K
oplyyste at der sttadigvæk er kr. 595,00 i kkassen.
4. Fjerrnvarme. Bleev taget som første punkkt da de 2 rep
præsentante
er fra Hillerødd Forsyning gerne
g
ville
gå.
5. Sko
ovrejsning. Der havde sam
mme dag væ
æret et møde på Bjerggården vedr. Skkævinge Skovvrejsning og
dette møde havvde Bjørn Karlsson værett med til. Ved
dr. det brev som vi havdee fået fra Na
aturstyrelsen
n
Norrdsjælland, om
o hunde træ
æning og gri llplads på Bjerggården, det
d fik vi ikkee nogen beskked på, de
havvde glemt deet, så der vil blive
b
indkald t til et møde
e herom sene
ere.
6. Valgg. Alle blev genvalgt.
g
7. Eveentuelt. Fridaa Kromose kom med et fforslag til opsætning af skilte
s
med 600 km på Tjærrebyvej, da
derr bliver kørt meget
m
stærkt der.
Formanden takkede Jen
ns Kromose for
f ledelsen aaf generalforsamlingen.

