
  

Møde referat 

Bestyrelsesmøde !  
   

Harløse 

Dato: Torsdag d. 16.  Juni 2022 

Tilstede Søren Kodal 
 Niels Trusbak 
 Karen Marie Kruse  
 Philip Sjøding Helle  
 Nanna Kathrine Jørgensen (referent) 

Afbud Tommy Norup 
  
Dagsorden: 

• Ingen – fast dagsorden, dog et par punkter som ønskes vendt.  

• Vi skal hilse på hinanden - tre nye  
• Vi skal snakke om lokaldysten 
• Vi skal snakke om trafikken 
• Driften af hjemmesiden 
• Driften af facebook 
• Driften af parken 

Der er kommet tre nye medlemmer i Lokalrådet.  

Karen Marie Kruse er trådt ind i lokalrådet – Velkommen. 

Philip Sjøding Helle er trådt ind i lokalrådet – Velkommen. 

Nanna Kathrine Jørgensen er trådt ind i lokalrådet – Velkommen. 

 Lokaldysten 

Det blev aftalt at vi ved Lokaldysten vil bruge en del af pengepræmien fra sidste års gode indsats til 
at handle ind til pølser med brød på grillen til de fremmødte og så er det aftalt at forsamlingshuset 
står for salg af øl og sodavand.  

Trykte flyers blev fordelt mellem medlemmerne og omdeles hurtigst muligt, samt medlemmer af 
lokalrådes facebook bliver gjort opmærksom på arrangementet.  

Hjemmeside: www.harlose.dk Side !  af !  Dato: 29. March 2016 1 3
e-mail: harlose@harlose.dk  

http://www.harlose.dk
mailto:harlose@harlose.dk


Trafik 

Vi har fået mail fra kommunen om, at der i andet halvår af 2022 vil blive rettet henvendelse til os 
(lokalrådet) ang. trafiksanering i Harløse Lokalråds område i 2023. Mail modtaget 2.6.2022 fra Jør-
gen Knoop - Trafik- og vejingeniør i Hillerød Kommune.   

Det er i lokalrådet aftalt at vi ikke vil presse yderligere på overfor kommunen ang. fartdæmpende 
tiltag før vi som lokalråd hører fra kommunen til efteråret og høre hvad deres tanker er om vores 
område.  

I mellemtiden vil vi undersøge hvad der skal til for at rette henvendelse til politi omkring deres til-
stedeværelse i vores område.  

Der har været gennemført trafiktælling i området - er man interesseret i at se tallene fra tællingen 
kan man finde dem her: https://www.hillerod.dk/ 

Nederst på siden finder du et link, hvor der står Webkort. 
Når du har klikket på det, skal du vælge det kort, der hedder Veje og Trafik. 
Her kan du så slå det lag til, der hedder Trafiktællinger. 
På en pc finder du lagene ude til venstre. Hvis du klikker på den lille hvide trekant ud for ”Trafik”, 
får du mulighed for at sætte hak i en firkant ud for ”Trafiktællinger” 
På en mobiltelefon (og tablet) skal du klikke på den midterste blå firkant, hvor der er et symbol, der 
godt kunne ligne tre ark papir oven på hinanden. Hvis du klikker på den lille sorte trekant ud for 
”Trafik”, får du mulighed for at sætte hak i en firkant ud for ”Trafiktællinger”. 
Nu kommer der en masse gule prikker, som viser, hvor der er lavet trafiktællinger. Hvis du klikker 
på en af prikkerne, får du oplysninger om tællingen. 

Hjemmesiden  

Søren ønsker hjælp til at udvikle og opretholde hjemmesiden. Philip og Nanna vil gerne hjælpe med 
dette, og de har aftalt at mødes, så de kan blive sat ind i hvordan hjemmesiden styres. Tidspunkt for 
dette møde er ikke fastsat.  

Det blev vendt at der på hjemmesiden er plads til reklame. Vi vil prøve at sælge disse reklameplad-
ser til dem der bor i området og ønsker at gøre reklame for egen forretning og ellers tage fat i andre 
bekendskaber.  

Facebook 

Der er aftalt og gennemført, at alle medlemmer af lokalrådet er tilføjet som administrator til face-
booksiden.  

https://www.hillerod.dk/


Parken 

Dette punkt blev desværre ikke gennemgået, men vil blive vendt på næste møde.  

Diverse 

Der blev vendt internetforbindelse, fibernet. Dette er fortsat et punkt som vi har fokus på og som vi 
prioritere højt. Vi snakker mere om dette på næste møde. 

Forslag til næste lokalrådsmøde  

• Torsdag d. 11. august 

Nanna Kathrine Jørgensen 


