Møde referat
Harløse

Dato:

Torsdag. d. 2. december 2010

Tilstede

Torben Lund Simonsen
Søren Kodal (Referent)
Hans Villemoes Andersen
Thomas Drachmann
Peter Dal

Afbud

Anne Ruf Larsen
Fatna Christensen

Godkendelse af referater
De 2 referater (lokalrådsmøde og borgermøde) blev godkendte….
Formanden trækker sig
Torben trækker sig fra lokalrådet – det er svært at finde tiden. Søren bliver konstitueret formand
frem til næste møde, hvor valg af formand endelig besluttes.
Mailadressen formand@harlose.dk bliver omdirigeret til shk@harlose.dk Torben beholder sin
tls@harlose.dk indtil videre.
Lokalrådets medlemmer takker for Torben for sin indsats gennem den sidste årrække. Torben har i
sit virke som formand været med til at bygge den ”nye” lokalråd op, som vi alle betragte som særdeles velfungerende.
Cykelsti
Cykelstien vedbliver at være en realitet. Søren har påtaget sig opgaven, at skriver til kommunen for
at hører i hvilket omfang lokalrådet kan deltage/bidrage i cykelsti projektet.
Hans har fundet en artikel i en avis. Hans tager en kopi af artiklen og skriver en artikel vedrørende
artikel om cykelstien til hjemmesiden (det lød lidt indviklet…., men den er god nok)
Hjemmesiden
Søren giver udtryk for at det er svært at finde tid til at opdatere hjemmesiden så ofte som ønsket.
Det ville derfor være en stor hjælp, hvis lokalrådet øvrige medlemmer kunne gøre en del af forarbejdet. Hjemmesiden er opbygget af ”artikler”. Disse ”artikler” består af 4 elementer:





En overskrift (skal være der)
En tekst, som man selv skriver (skal være der)
Et billede (frivillig, men dog en god ide)
Et eller flere PDF dokumenter (frivillig) eller et link til en webside

Hjemmeside: www.harlose.dk
e-mail: harlose@harlose.dk
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Så hvis de enkelte medlemmer (eller borger) kunne forberede dette, ville det være en stor hjælp for
Søren.
Følgende artikler blev lovet på mødet:




Artikel om Bredbånd i Harløse – Thomas
Artikel om cykelstien – Hans
Artikel om skovrejsning - Hans

Diverse
Vores ”brevpapir” skal på hjemmesiden, så det kan downloades – Action Søren
Kommunens hjemmeside
Thomas - intet nyt fra kommunens hjemmeside, prøver at lave en aftale med Tue T.
Lokalt nyt
Vi skal have en artikel med hver gang. Det er formandens ansvar at artiklen bliver skrevet og fremsendt rettidigt. Temaet for næste artikel er cykelstien og deadline er 18. januar.
De andre lokalråd
Nødebo lokalråd har taget et initiativ til at afholde et møde for alle lokalrådene i Hillerød kommune.
Vi hilser initiativet velkommen.
Action: Søren sender et svar. Det vil vi gerne… Vi sender Søren & Hans (Thomas) – er afsendt.
Borgermøder
Vi diskuterede om hvordan vi kunne gøre borgerne interesserede i borgermøderne. Det er lidt trist,
at det altid er de samme personer som dukker op. Vi blev enige om at arbejde med; ”Gode ideer til
nyt fremmøde” og her er nogle af dem.





Artikel i Hillerødposten
Artikel i lokalt nyt
Et spændende program – gæster?
Præsentation af cykelstien

Næstemøde 20. jan kl 19:30

Næste møde er fastsat til torsdag d. 20. januar 2011, kl 19:30 hos Søren.
Søren Kodal

