16. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd
mandag den 16. oktober 2017 kl. 19.00 i Kirkehuset i Annisse

I mødet deltog:
Charlotte Utzon, Niels Andersen, Tobias Kaufmanas, Henning Jensen, Peter Funder, Hans Klausen
og Jette Haugaard (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden
Blev tilrettet og godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet 7. september
Referatet blev godkendt
3. Praktisk arrangement i forbindelse med afholdelse af vælgermøde onsdag den 25.
oktober - præsentation - taletid - styring af spørgsmål og taletid - højtalere
Charlotte Utzon og Niels Andersen har meldt sig til at dække op i den store sal om
eftermiddagen.
Formanden sørger Helge Wibe, om BUWI vil donere navne skilte.
Indledende spørgsmål:
Hvad vi I gøre for at bevare og beskytte eksisterende stier (cykelstier og
vandrestier). Annisse Lokalråd har på et tidligere tidspunkt rejst spørgsmålet (bilag).
Når alle har svaret ( 1 min.), så er der almindelige spørgsmål fra salen.
Afsluttende spørgsmål:
Hvilke forslag har i til forbedring af dialogen mellem lokalsamfundene og rådhuset.
Formanden sender spørgsmål ud de 13 politikere.
(Hvis der kommer spørgsmål om byggesagen fra salen, siger formanden, at sagen endnu
ikke er afsluttet, da der er 9 klager, som fortsat er under behandling)
Mødet forventes afsluttet 22.30
Tobias Kaufmanas forestår afrydningen.

4. Orientering om afkobling af de sidste ejendomme i Annisse (ved Niels Andersen)
Niels Andersen fortalte at der er afkoblet 12 ejendomme på Helsingevej, Kirkevej og
Præstevej.

I Annisse Nord arbejder vi med Storskoven. Søparken påbegyndes i næste uge.
Smedebakken og Bybakken er ved at komme i gang.
5. Orientering fra Stigruppen om henvendelse fra ejer af Præstevej 70.
Der har d.d. været afholdt møde om sagen, og er afsendt en skrivelse fra Bakkelandets
Grundejerforening til ejeren af Præstevej 70. (vedhæftet til orientering)
6. Møde med Jesper Gorm Hansen, Idrætsforeningen om anvendelse af lokaler Annisse
Forskole, Hejeltevej 2B (ved Ebbe Torpegaard)
Så vidt Peter Funder er orienteret, så benyttes lokalerne til undervisning.
Punktet genoptages til næste møde.
7. Møde med formand Annisse Borgerforening og Menighedsrådet om juletræstændig
og gadekærsoprensning (ved Henning Jensen)
Christian Ørtoft har indkaldt to gange til møde om juletræstændingen. Borgerforeningen
meddeler, at der er styr på det. Punktet genoptages på næste møde.
Synliggørelse af Annissegårds avlsbygninger for dem der kører igennem. Bernt Nielsen
er ikke uinteresseret.
Formanden for lokalrådet sender en mail til borgerforeningen og spørger om de har lyst
til at deltage i oprensning af gadekær enten 4., 5., 11., eller 12. november om
formiddagen.
8. Interesse for at oprette en studiegruppe om lokalhistorie
Niels Andersen fortalte, at han gerne vil oprette en studiegruppe med lokalhistorie. Peter
Hansen fra Ramløse vil gerne fortælle om, hvordan man finder oplysninger om
lokalhistorie på nettet. Det kunne blandt andet være spørgsmål om udflytning af
landsbyen eller oplysning om reformationen.
Det er op til gruppen selv at finde emner. Der var enighed om, at det skal være afgrænset
arrangement, eventuel tre eller fire gang.
Niels Andersen laver et oplæg til Guiden.
9. Orientering fra Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Bjørnehøjskolen og Menighedsrådet.
Forsamlingshuset vil søge om akustisk dæmpning af den lille sal. Huset har haft en
vandskade i lille sal, som forsikringen dækker.
Henning Jensen har anmodet om at få nedlagt lokalrådet overskydende CVR nr. nedlagt.
10. Næste møde Julefrokost - afholdes 7 december kl. 18 hos Hans Klausen og Karen Bering - inviterer
formænd.
Næste møde: onsdag den 22. november kl. 19.
11. Eventuelt
Lokalrådet har nu en aftale med Guidenom, at Annisse Lokalråd administrerer
hjemmesiden.
Der afholdes møde om Pilgrimsruten den 23. november, hvortil alle interesserede
inviteres.

Der blev kort orienteret om, at mødet i Lokalforeningsrådet torsdag den 12. oktober.
Referat vedhæftet.

