
 
 

 3. marts 2017 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd 

onsdag  den 1. marts 2017 kl. 19.00 i  Kirkehuset i Annisse 

 
 

I mødet deltog Henning Jensen, Birthe Pelz, Charlotte Utzon og Jette Haugaard (referent) 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra de sidste to møder (se vedhæftede filer) 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. november 2016 blev godkendt.  

Referatet fra bestyrelsesmøde den 17. januar 2016 blev godkendt af de fremmødte. - Dog 

har Hans Klausen fremsendt kommentarer til referatet, hvori han påpeger, at han er 

uenig i referatets udformning.  

De to godkendte referater sendes til vores hjemmesides webmaster.  

 

 

3. Orientering om afkobling af de sidste matrikler i Annisse  

Formanden orienterede kort om, at arbejdet med afkobling af de sidste matrikler er sat i 

gang.  

 

 

4. Orientering fra Stigruppen om gruppens arbejde, herunder om skrivelse til lodsejer 

for enden af Klintevej.  

Formanden orienterede om skrivelsen, som er sendt til lodsejeren på Klintevej 20, og om 

den efterfølgende besigtigelse af stien sammen med Naturstyrelsen. Der blev opnået 

enighed om placering af en ekstra markeringsstolpe.  

Sagen er ikke afsluttet, fordi lodsejeren efterfølgende har foreslået en ny placering af 

markeringsstolpen. Naturstyrelsen er nu bedt om at træffe afgørelse i sagen.  

 

Der har også været besigtigelse af Lyngen, fordi stien er forsvundet fra kommunens GIS 

kort. Lyngen er fortsat en markvej, og markvejen Lyngen kan ikke nedlægges uden 

kommunal tilladelse,  

 

 

 

 



5. Orientering om samarbejdet om Klyngelandsbyer 

Formanden orienterede om, at der har været rettet henvendelse til Arresø Gruppen om 

mulighed for at præsentere vores ide om Klyngelandsbyer for gruppen og for 

Søbrugerrådet.  

Formanden regner med at Annisse & Ramløse Lokalråd skal fortælle om ideen 

Klyngelandsbyer til delegeretmøde i Arresø Gruppen den 31. maj 2017 i Ll. Lyngby.  

 

 

6. Orientering om byggesagen på Kirkestræde 5 

Sagen afgøres på byrådsmødet mandag den 6. marts 2017. 

 

 

7. Generalforsamlingen den 16. marts - hvem er på valg, det praktiske 

På valg er Henning Jensen og Niels Andersen og suppleanterne Charlotte Utzon og Lone 

Rytter Bech. Sidstnævnte genopstiller ikke 

 

Der skal opstilles borde, stole, projektor og lærred og laves kaffe. Kaffe og drikkevarer 

har vi, småkager køber formanden. Bestyrelsen bedes møde senest klokken 19.00 

 

 

8. CVR registrering og elektronisk post, som vi aldrig ser. Hvad gør vi ? 

Tag fat i Kultur- og Fritid og bed om hjælp til foreninger.  

Henning Jensen og Birthe Pelz forsøger at finde ud, hvordan vi kommer ind på e-boks.  

 

 

9. Vores elektroniske back-up 

Der er blevet lavet en video, som viser, hvordan der gennemføres back up af lokalrådets 

arkiv, og hvordan men kan komme ind og se arkivet. Se video på  

https://www.screencast.com/t/MOU8FHSE 

Adgangskoden er: Annisselokal1989 

 

Lokalrådets arkiv er backed op til om med 1. marts 2017, og I har alle adgang til at gå 

ind og finde alt Lokalrådets materiale. Kig på videoen, og benyt ovenstående 

adgangskode. Formand og næstformand kan rette og slette øvrige bestyrelsesmedlemmer 

kan kun kigge.  

 

Energigruppens arkiv er også backed up til om med 1.marts.  

Stigruppens arkiv er endnu ikke backed up  

  

 

 

10. Vores hjemmeside og dens opdatering 

Hjemmesiden er ikke opdateret. Henning Jensen taler med Tobias Kaufmannas om 

opdateringen.  

 

 

11. Foredragsaften i Forsamlingshuset onsdag den 5. april med Morten Hahn-Pedersen 

om Mærsk Olie og Gas. Arrangementet er et samarbejde mellem Lokalrådet og 



Menighedsrådet. Skal vi ansøge kommunen om underskudsdækning ? Hvem skriver 

til Guiden ? 

Formanden aftaler annoncering i pressen og indlæg til Guiden med Menighedsråds-

formanden. Birthe Pelz var af den opfattelse, at det var unødvendigt at søge om 

underskudsdækning, da foredragsholderen, som kender formanden, stiller sig gratis til 

rådighed. Formanden aftaler pris for Forsamlingshuset, som eventuelt forestår salg af 

kaffe og drikkevarer.  

 

 

Det blev foreslået, at vi til mødet den 5. april har udarbejdet 2 foldere om hhv. 'Stien 

over Næsset' og  'Turen til Bronzealder højen den 28. april 2017'. De to foldere uddeles 

på mødet. Der indkaldes hurtigst muligt til møde i Stigruppen.  

 

 

12. Turen til bronzealder gravhøje fredag den 28. april - (indlæg pressen om 

Egtvedpigens Bryg). Hvem skriver til Guiden 

Der blev orienteret om, at mikrobryggeriet 'Det våde Får' overvejer, at lave en speciel 

bryg, Egtvedpigens bryg 

 (http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/bronzealderen-1700-

fkr-500-fkr/egtvedpigen/egtvedpigens-oel/)  

til vores udflugt til bronzealderhøjen.  

 

Formanden skriver om arrangementet i Guiden og taler med Kjartan Langsted fra 

Museum Nordsjælland.  

Arrangementet starter fra Garbolund/Forsamlingshuset, hvorfra vi går til fods til 

gravhøjene. Efter Kjartan Langsteds fortælling om gravhøjene, går vi tilbage til 

Garbolund og åbner Fredags baren for sæsonen, hvor Det våde Får vil sælge 

lokalbrygget øl.  

Der skal skrives indlæg i Guiden om Fredags baren (i lighed med sidste år) - og det skal 

påpeges, at åbningsdagen er for alle uanset alder.  

 

 

13. Orientering fra Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Bjørnehøjskolen og Menigheds-

rådet. 

Intet nyt 

 

 

14. Eventuelt - herunder orientering om, at vi ikke har fornyet vores medlemskab af 

Historiske Huse. 

Formanden orienterede om baggrunden for, at Lokalrådet havde medlemskab af 

Historiske Huse. Medlemskabet er blevet opsagt, fordi det er for dyrt.  

 

 

15. Næste møde 

tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19 i Kirkehuset - (huset er reserveret) 


