10. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd
tirsdag den 10. november 2015 kl. 19.00 i Kirkehuset i Annisse
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
3. Skal vi foretage os yderligere, som opfølgning på spørgeskemaerne ?
Der er følgende fremadrettede ideer, som Lokalrådet overvejer at følge op på:
Opdateret hjemmeside - skiltning af events - promovering af landsbyen - hvordan sikre at
Annisse kan blive attraktiv for børnefamilier - sti rundt om Arresø - adgang til Nejede
Vesterskov.
4. Juletræstænding - hvem tager sig af de forskellige ting ?
Meninghedsrådet har arrangeret, at spejderne kommer og bærer fakler.
Menighedsrådet finansierer æbleskiver og gløgg og sodavand eller andet til børnene.
Præsten taler ved juletræstændingen.
Tine sætter i værk, at der bliver lavet bander og plakater.
Borgerforeningen har sidste år købt lyskæder og stjerne. Træet sættes op den 21. november
kl. 10 på pladsen.
AIF's venners telt sættes op søndag den 29. november kl. 10 om formiddagen.
Jette står for at indkøbe rødvin til gløgg og æbleskiver plus noget til børnene.
Hans, Niels og Lone vil gerne uddele æbleskiver og gløgg i teltet ved gadekæret.
Niels kontakter Tine Bagger Sørensen, og beder hende om at sørge for sange.
5. Julefrokosten - hvornår og hvor bliver det.
Fredag den 4. december 18.30 på Præstevej 99 (tidl. Lyngen). Husk at invitere Tine Bagger
Sørensen og Tobias Kaufmanas, Energigruppen og Stigruppen.

6. Nyt fra Energigruppen bla. med opfølgning fra Kurt Klitten og Niels Andersen
Niels Andersen orienterede om afkobling af regnvand fra kloaksystemet i Annisse landsby.
Henning Jensen meddelte, at OK nu er begyndt at finansierer varmepumper via varmekøb.
Der blev orientering om, hvor langt grundvandsvarmeprojektet er kommet. Der kom for ca.
3 uger siden en henvendelse fra det involverede ingeniørfirma, som skal udføre besigtigelse
af de 10+3 ejendomme/institutioner, som er udvalgt som eksempler på forskellige typer af
mulige ejere/deltager/brugere. Henvendelsen gjaldt at få de endelige tilsagn fra disse
ejendomme med tilhørende kontakt oplysninger (navn og telefonnummer).
Inger Kongsløv og Charlotte Utzon startede i går mandag med at kontakte ejendommene.
7. Nyt fra Stigruppen
Naturstien - planlagt sti i Spor i Danmark, har Lokalrådet arbejdet med i 2014. Niels
Andersen foreslog, at vi i stedet for laver en Kløversti. Hertil skal der også her laves en lille
folder.
Det kunne være godt at få lagt stierne ind på www. annisse. Det foreslås, at lægge dem ind i
Open Street Map. Der har ikke været afholdt møder i stigruppen, derfor er gruppen endnu
ikke orienteret om ovenstående.
Formanden spurgte om et eventuelt samarbejde mellem Annisse og Ramløse Lokalråd om
Kløverstier. Vores kontaktperson Christina Larsen er åbenbart ikke længere i kommunen,
derfor er samarbejdet om stiforbindelsen mellem Annisse og Ramløse p.t. gået i stå.
Kirsten Frandsen har fået sat en embedsmand til at tage sig af sagen om kulturstien.
Kommunen og Hans Klausen har været i dialog omkring de to tvilling høje, og kommunen
har givet penge til at rydde højene.
8. Orientering om nyt fra Idrætsforeningen, Forsamlingshuset og Bjørnehøjskolen og
Menighedsrådet
Idrætsforeningen havde intet nyt.
Forsamlingshuset har gang i reparation af taget. Der blev efterlyst lyddæmpning af den lille
sal.
Bjørnehøjskolens bestyrelsesmedlem orienterede om, at Børneudvalget har fået ny formand,
hvilket har affødt lidt turbulens. Inklusionsbørn er lidt vanskelige, og man kan måske
forvente flere konfliktsituationer i fremtiden (jf Gillelejesagen).
Der er kommet ny politisk formand og ny administrativ direktør for området.
Menighedsrådet - Ebbe fortalte om isoleringen af kuplerne.
Høstmarkedet bliver ikke gentaget.
Der er valg til menighedsrådet til november 2016.
9. Eventuelt
Det årlige dialogmøde, hvortil alle er velkomne, har kommunens arbejde med flygtninge på
dagsordenen. Formanden orienterede om mødet.
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