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Dagsorden: 
 

 Ingen – bare snak 
 
Referat fra sidste borgermøde 
Bjørn lover at komme med et referat baseret på de noter han tog på mødet. 
 
Der sker jo ikke så meget. 
Som lokalråd er vi ikke meget aktive for tiden. Dette kan skyldes at vi har nogle sager af særlig in-
teresse at arbejde med. Vi er ikke af den opfattelse, at der er noget som ”truer” vores fredelige lo-
kalsamfund. Dette skal ikke være en undskyldning for ikke at være proaktiv, så vi besluttede at rejse 
nogle sager på egen hånd. 
 

 Vi vil følge mere med i skovrejsnings projektet 
 Vi vil være med til planlægge de kommende stier gennem de kommende skovarealer 
 Vi vil have hyppigere opdateringer af hjemmesiden – mere information ud til borgerne. 

 
Blå cykelsti i gl. Harløse eller… 
Når man kommer fra Fruervadvej og skal ud på Harløsevej, kan det for fremmede være svært at se 
at man faktisk krydser en dobbeltrettet cykelsti. En løsning kunne være, at male cykelstien blå i 
krydset. Søren Tager en snak med nogle af beboerne i gl. Harløse, for at finde den gode løsning. 
 
Ny gangsti 
Oluf har flyttet sit hegn 2 meter ind på marken, hvilket har givet plads til en længe ønsket sti. Det er 
nu muligt at går (med gummestøvler) fra Tvedsagervej til Nebbegårdsvej. Stien mangler dog, at 
blive etableret det sidste stykke til Nebbegårdsvej – derfor gummistøvlerne.  
 
Skovrejsning 
Søren tager kontakt til Niels Worm fra Nordsjællands skovdistrikt for, at hører hvordan vi som lo-
kalrådet kan være med til planlægningen, af de kommende skove i vores område. 
 
Lokalplan 
Søren tager kontakt til kommunen for, at finde ud af hvilke muligheder vi har for at ændre lokalpla-
nen for Ny Harløse, i forbindelse med den måske kommende ombygning af forsamlingshuset.  
 
Søren Kodal 


