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Dato: Torsdag. d. 21. oktober 2010 
 
Tilstede Torben Lund Simonsen 
 Søren Kodal (Referent) 
 Fatna Christensen  
 Thomas Drachmann 
 
Afbud Anne Ruf Larsen 
 Hans Villemoes Andersen 
  
Dagsorden: 
 

Ikke rigtig nogen….. 
 

Faktisk er dette referat summen af 2 referater, da jeg ikke fik skrevet referatet fra det forrige møde 
d. 7. oktober. 
 
 
Forberedelser til næste borgermøde d. 26. oktober 
 
Dagsorden for mødet: 
 

 Sang (nu falmer skoven trindt om land) – Søren laver en PPT 
 Valg af dirigent – Torben tager en snak med Jens Kromose 
 Formandens beretning - Torben 
 Anna fra Alsønderup lokalråd kommer og fortæller om deres arbejde. 
 Cykelsti ved Tue 
 Bus 325/324 - Fatna 
 Kryds A6, Motorvejen - Torben 
 Harløse stier - Thomas 
 VOLVO - Torben 
 Harløse park - Søren 
 Eventuelt  

 
Actions op til mødet: 
 

 Fatna skriver A3 poster og sætter op på lørdag.  
 Thomas laver en liste, hvor folk kan skrive sig op til nyhedsbrevet  
 Thomas kommer med computer og 3G NET opkobling 
 Thomas medbringer skiltet 
 Søren tager projektor + forlængerkabler og strømskinner  
 Søren send PPT til Fatna og Thomas. (er gennemført) 
 Torben – tager kontakt til forsamlingshuset - lærred, bord arrangement m.m.  



 Fatna tager referat ved mødet. 
  
Cykelsti 
Som vi læser det vedtaget budget for 2011, så er der afsat penge til en cykelsti fra Hillerød til Skæ-
vinge: 
 
 2011 1 Millioner  
 2012 6 Millioner 
 2013 6 Millioner 
 2014 5 Millioner 
 
Tue Tortzen vil meget gerne komme og fortælle meget mere om dette på borgermødet. Det bliver 
spændende….. 
  
  
Harløse park. 
Maria West har udarbejdet en ny tegning, som nu kan findes på nettet. Så nu skal der søges om 
landzonetilladelse. 
  
Action: Søren søger om en landzonetilladelse 
 
Volvo 
Nu er de famøse lysmaster pillet ned. Så må sagen være at betragte som afsluttet.   
  
Gangstier 
Thomas kom med en prototype på ”Harløse-sti-skiltet” – dette blev godkendt. Vi blev enige om at 
koncentrer os om følgende stier: 
 

 Kirkestien fra Nordhøjvej til kirken 
 Stien mellem Tvedsagervej og Nebbegaardsvej 
 Stien fra Harløsevej til Skoven øst for Ulriksdal 

 
Der skal tages kontakt med de grundejere, som støder op til de planlagte stier, for at se om vi kan 
indgå en frivillig aftale om stiernes placering.  
 
Med hensyn til kirkestien vil lokalrådet tage direkte kontakt til ejeren af Nordhøjvej nr 9. Målet er 
at opnå en fælles aftale om kirkestiens placering omkring ejendommen.  
 
Action: Anne & Fatna snakker med Nordhøjvej nr. 9 
Action: Anne snakker med Tvedsagervej 42 og Torben med nr. 40 
Action: Hans tager kontakt til Ulriksdal  
 
www.hillerod.dk 
Thomas er blevet sat til at ”overvåge” kommunens hjemmeside for, at se om kommunen har nogle 
planer med ”vores” område.   
 
Action: Thomas 



Action: Søren forsøger at finde et POC hos kommunen. 
 
A6 
Torben, Thomas og Hans har holdt et stående møde med vejdirektoratet vedrørende udbygningen af 
krydset mellem A6 og motorvejens forlængelse. Den løsning vejdirektoratet vil etablere, var ikke 
helt den vi have forestillet os, men de siger den virker.   
 
Action: Torben følger løbende op. 
 
  
Næste møde er fastsat til torsdag d. 2. december 2010 hos Søren.  
 
Action: Fatna inviterer en person fra Nødebo lokalråd. 
Action: Søren inviterer en person fra kommunen 
 
Søren Kodal 
 


