15. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd
mandag en 14. november 2016 kl. 19.00 i Kirkehuset i Annisse
I mødet deltog:
Henning Jensen, Niels Andersen, Charlotte Utzon, Børge Olsen, Ebbe Torpegaard, Birthe
Pelz og Jette Haugaard (referent).
Der var afbud fra:
Lone Rytter Bech, Robert Hansen og Hans Klausen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af Lokalrådets møde den 15. september blev godkendt

3. Hvorledes bliver de sidste matrikler i Annisse regnvands afkoblet (vedhæftede
skrivelse fra Vejlauget). Energigruppens medlemmer indkaldes til dette dagsordenspunkt
Der indhentes et bindende tilbud fra entreprenøren.
GribvandSpildevand A/S bedes anerkende, at Annisse Lokalråd påtager sig opgaven,
men at Lokalrådet ikke kan sættes i en situation, hvor Lokalrådet ifalder et økonomiske
ansvar.
Birthe Peltz oplyste, at vi skal have nogle ideer og tanker om et eventuelt byforskønnelsesprojekt, inden vi ansøger om midler hertil. Det gælder om at fange Realdanias
interesse for et forskønnelsesprojekt, som skal give Annisse større rekreativ værdi samt
dens oprindelig landsby aura tilbage.
Niels Andersen kontakter GribvandSpildevand for at finde ud af, hvor der findes til- og
afkoblingspunkter til eventuelle åbne render. Før end dette er klarlagt, bliver det
vanskeligt at begynde at tale om åbne render, vandbassiner og pumper til Børnehuset
o.m.a. - se til inspiration
http://docplayer.dk/4583459-Klimatilpasning-af-tranegilde-landsby.html

4. Orientering fra Stigruppen om gruppens arbejde, herunder om skrivelse til lodsejer
for enden af Klintevej.
Der var enighed om at udsende skrivelsen

5. Fugletårn på Hougaards Pynt
Der er ideer om at oprette en aktionsgruppe. Der skal forinden findes en løsning på,
hvorledes det undgås, at biler kører ud til pynten.
Punktet vil blive taget op på et senere tidspunkt.

6. Kløversti samarbejde med Ramløse (Ingrid Dræby Pedersen, Ramløse Lokalråd
deltog i mødet)
Tre stier mellem Ramløse og Annisse er sat på kommunens stihøringen, som blev
gennemfør i sommer. Det vil være en god ide, at slå de tre stier sammen og foreslå en
lidt billigere løsning, som vil kunne realiseres.
Det satses på en cykel- gangsti mellem Ramløse og Annisse, som belægges eksempelvis
med stenmel eller lignende materiale. Ramløse og Annisse Lokalråd støtter forslaget.
Spørgsmål fra Annisse - til Ramløse Lokalråd om Kløverstier:
 Hvem i kommunen skal man kontakte? - Niels Fæhr.
 Er der høringsfase i forhold til lodsejere? - ikke spurgt lodsejere brugt
eksisterende stier
 Har Ramløse ført en sti over private matrikler? - ja, men det gik i orden. Skrev et
brev til alle grundejerforeninger for at afklare uhensigtsmæssigheder i forhold til
forløbet af stier. Alle var positive, men ville gerne være med til at beslutte hvor
skilte skal stå. Været i Guiden rigtig mange gange inden det blev konkret.
 Har Ramløse andre myndigheder med i projektet? - kun Friluftsrådet og
Naturstyrelsen
 Har Ramløse udarbejdet en projektbeskrivelse? - nej, skrevet til forskellige
fonde. Kløverstiprojektet har sammenlagt kostet 66.000 kr.
 Har Ramløse samarbejdet med skolen? - ja både skole og underrettet børnehaven.
 Har Ramløse fået økonomisk tilskud? - ja
 Hvordan er VisitNordsjællands rolle? - dem har vi glemt. Men det vil give
mening at tage VisitNordsjælland med.
 Samarbejde med Pilgrimsruten Tisvildevejen? - ja, i de indledende fase. Noget at
ruten overlapper hinanden.
 Har Ramløse involveret idrætsforening, skole og spejder? - ja, idrætsforening og
skole
Skolespor kunne være en rigtig god ide.
Kløverstiprojektet kører videre, men der er ikke penge, og konsulenten er sparet væk.
Derimod kan man stadigvæk ringe til Friluftsrådet og få råd og vejledning.
Niels Andersen gav udtryk for, at der skal være flere i en arbejdsgruppe for at se de
bedst mulige kløversti løsninger.

7. Orientering om oprensning af gadekæret (ved Ebbe Torpegaard el. Henning Jensen)
Der var enighed om, hvor meget der skulle oprenses, og oprensningsmaterialet blev af
Arne Christensen kørt til Lykkelandsgård.

8. Orientering om skrivelse fra Annisse Borgerforening til Gribskov Kommune vedr.
byggetilladelse.
Borgerforeningen har spurgt kommunen om den manglende høring i forbindelse med
nybyggeriet Kirkestræde nr. 5.

9. Tilbud fra Morten Hahn Pedersen om foredragsaften - samarbejde med det nye
menighedsråd. (ved Ebbe Torpegaard) Uge 10- 12 eller 13. og fra april.
Det blev besluttet, at det foredraget blive i april. Jette Haugaard aftaler en dato med
Morten Hahn Pedersen.

10. Julefrokost den 25. november (se vedhæftede invitation) - hvem kommer med hvilke
retter ?
Der er udsendt en liste over, hvilke retter der indtil videre er tilmeldt. Man kan skrive sin
julefrokost ret på listen og returnere listen til Jette Haugaard.

11. Orientering fra Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Bjørnehøjskolen og
Menighedsråd.
Idrætsforeningen - har renoveret Klubhuset. Huset var meget nedslidt. Lokalerne på
første sal i den tidligere forskole benyttes ikke.
De foreningsmedlemmer der i forvejen er aktive, kan ikke trække på mere.
Forsamlingshuset
- har stadig en god udlejning
- haft sodavandsdisco med ca 50 børn
- arrangement med fortælling fra 50-erne og strik en karklud - ca. 30 deltager
- lige haft jazz aften med ca. 60 tilmeldte til spisning og jazz
- forberedelser i gang til Julemarked lørdag den 26/11-16
Bjørnhøjskolen
Skolen har afgivet høringssvar på næste års budget. Man har nu fået et tilsagn fra
politikerne om, at for fremtiden tages skolerne med på råd inden budgetlægningen.
Menighedsrådet
Konstituerede møde på onsdag.
Det nye Annisse Menighedsråd tiltræder søndag den 27. november 2016.

12. Eventuelt









orientering om Historiske Huse (vedhæftet Generalforsamlingsindkaldelse,
beretning, resultatopgørelse og balance). Formanden orienterede om Historiske
Huse og om generalforsamlingen den 30. november kl. 16.00 i Borgergade 111,
1300 København K.
Kampagnen Landsbyklynger er en invitation fra Realdania, DGI og Lokale- og
Anlægsfonden til alle kommuner og landsbyer om at være med til at udvikle op
til 25 nye landsbyklyngesamarbejder. Målet er at vise nye veje til, hvordan
samarbejdet mellem flere landsbyer kan skabe grundlag for det gode liv på
landet. Det blev drøftet, hvilken klynge Arresø-byerne (Annisse, Ramløse,
Vinderød og Lille Lyngby) eller Pilgrimsrute-byerne (Annisse, Ramløse, Tibirke,
Tisvilde, Vejby og Ørby) vi skal satse på. Der var stemning for, at arbejde med
Arresø Klyngen, hvor det eksempelvis kunne være spændende at lave en
'Naturmarathon' rundt om Arresø. Søen skal gøres mere tilgængelig, og blandt
andet Kajakklubben i Ramløse kunne være en god samarbejdspartner. Det skal
nu drøftes i Ramløse Lokalråd, hvilken klynge Ramløse vil satse på. Overordnet
gav Annisse Lokalråd udtryk for bekymring med hensyn til, om lokalrådet
magter at løfte opgaven. Dette referatet vedlægges filen (Klyngelandsbyer Fakta om kampagnen).
Juletræstænding - spørg Robert om Forsamlingshuset vil stå for salg af gløgg,
æbleskiver og varm chokolade til børnene. Der er møde i menighedsrådet på
onsdag, hvor rådet spørger Michael Porsager om, han vil holde talen ved
juletræstændingen. Borgerforeningen står for træ og lys.
I modsætning til Ramløse Guiden så findes Annisse Guiden hverken på
biblioteket eller lokalarkivet. Skriv til Tine Bagger Sørensen og bed hende om at
sørge for, at Annisse Guiden også er at finde på bibliotek, lokalarkiv og
kommunen.

13. Næste møde den 1. marts 2017 kl. 19 i Kirkehuset - generalforsamling er den 16.
marts kl. 19.30 i Annisse Forsamlingshus.

