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Dagsorden:
Valg af referent
Ja, det blev mig igen – Søren Kodal.
Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt
Lokalrådet skal konstitueres
Søren Kodal blev valgt som formand for lokalrådet. Dette oplyser Søren kommunen, da det har været en efterspurgt oplysning. LokaltNyt skal også informeres.
Skovrejsning på Bjerggården
Med hensyn til skovrejsning og hvad der skal ske med Bjerggården i alt almindelighed mangler vi
indblik i. Bjørn vil derfor tage kontakt til kommunen, få en plan, hvis en sådan den måtte eksistere.
Harløsevej
Søren har fået et svar fra kommunen, som siger, at man vil besigtige skadernes omfang efter vinteren, hvorefter de vil blive udbedret inden sommer. Vi er ikke helt tilfredse med dette lidt løse svar,
så vi går til den igen. Denne gang vil vi bede om, at blive taget med på inspektionen af vejen, før
arbejdet iværksættes.
Det ser ud som, at de nyetableret dræn virker, da der nu er væsentlig mindre mængder vand på vejen efter en våd dag. Dermed ikke sagt, at det er godt nok.
Internet forbindelser
John har som aftalt prøvet NET1 og fik 10M download og 4M upload. Dette er rundt regnet dobbelt
så godt, som det vi kan trække på telefonledningen. Niels vil prøve med borgernes hjælp at lave en
liste over de forskelliges selskabers formåen og pris afhængig af hvor man bor i området. Denne
liste vil blive offentliggjort og jævnligt opdateret på hjemmesiden. Det skulle nu fremadrettet blive
nemmere for den enkelte, at vælge den bedste forbindelse i forhold til pris og behov.
Vejrabatter

Hjemmeside: www.harlose.dk
e-mail: harlose@harlose.dk
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Flere af vores vejrabatter er ødelagte efter vinteren. Søren vil gå en tur med et kamera, dokumentere
disse rabatter og sende det hele indtil kommunen, som forhåbentlig efterfølgende vil udbedre skaderne.
AG Transport
Stor sag – Bjørn have en masse papirer som Søren fik med til ind skanning. De ind skannede dokumenter skal herefter fremsendes til de enkelte medlemmer og offentliggøres på hjemmesiden.
Ja, vi skal som lokalråd støtte om naboernes kamp med AG transport, selvfølgelig inden for lovens
grænser.
Først skal vi hver især læse dokumenterne igennem og danne os et overblik.
Separatkloakering
Endnu en stor sag, som lokalrådet også bør deltage aktivt i. Som det ser ud nu, så bliver ”tilfældige”
borger pålagt separatkloakering med store udgifter til følge. Vi har en forestilling om, at vi kan danne et udvalg under lokalrådet, bestående at nogle af de berørte borger. Sammen har vi en bedre mulighed for at komme igennem med vores argumenter. Det er i hvert tilfælde bedre med en gruppe
der kæmpe kampen, frem for den enkelte borger.
Dette er også en erkendelse af at lokalrådet medlemmer ikke har ubegrænset tid til rådighed.

Borgermøde – Midtvejsvælgermøde
Det blev besluttet at lokalrådet og forsamlingshuset går sammen om det kommende borgermøde,
hvor de lokale politikker stiller op til et midtvejsvælgermøde.
John laver maden – kylling
Bjørn inviterer politikkerne
Søren giver en præsentation af lokalrådets arbejde, som efterfølgende kan fungere som pålæg til
vælgermødet.
Vi skal nok lige mødes inden dette arrangement, hvorfor jeg foreslår at næste møde holdes torsdag
d. 21. april i forsamlingshusets lokale. (hvis det er muligt?)

Vi takker Bjørn for husly, kaffe, kage og påske øl

Søren Kodal

