
 

Referat af LokalListens Årsmøde, 14. marts 2012. 
 
Deltagere: Anne Christiansen, Dorte Svensson, Benny Würtz, Svend Houlberg, Anna 
Scharling Brun, Birgitte Rasmussen, Henrik Motlau, Ulla Andersen, Sten Troelstrup, Birgit 
Heinskou, Axel Bredsdorff, Finn Aage Jørgensen, Tage Iversen, Villy Toft, John Austin, 
Mogens Poulsen, Kirsten Broager og Thomas N. Bruun (ref.) 
 
 
1. Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsorden  
Birgit Heinskou blev valgt som ordstyrer, Thomas N. Bruun som referent. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af regnskab. 
Regnskab 2011: John Austin fremlagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål til dette 
efterfølgende.  
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.  
 
3. Bestyrelsen og LokalListens medlemmer af kommunalbestyrelsen aflægger 
beretning.  
Sten Troelstrup supplerede mundtligt sin skriftlige - herunder det organisatoriske ifm. 
bestyrelsens arbejde, kulturnatten, den nye hjemmeside, "mød LokalListen" og 
stationsplakaterne på Holte og Birkerød Station. 
Det politiske: Skoleområdet har fyldt meget i år - bl.a. lukningen af Kajerødskolen - og 
afledt heraf diskussionen om befolkningsprognoser - og hvordan vi kan få flere 
børnefamilier til kommunen. Hele sagen omkring Kajerødskolen var som bekendt årsagen 
til, at vi ikke var med i de afsluttende budgetforhandlinger.  
Klimaet i kommunalbestyrelsen er ikke godt, og har sit udspring hos borgmesteren. Dette i 
sådan en grad, at pressen nu også er opmærksom på det - og fornylig referede det i 
Frederiksborg Amts Avis.  
I udvalgene bliver der også gået til LokalListen, og tonen er også her hård. Det er dog ikke 
alle medlemmer, der er negativt stemte overfor at samarbejde med os, og med flere 
medlemmer fra de andre partier opleves en god dialog. Og rent faktisk lykkes det også at 
få forslag igennem - nogen gange dog ad omveje. Måske det åbner for mere positive vinde 
efter næste kommunalvalg. 
 
Herefter var der spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte til 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne.  
Disse handlede bl.a. om samarbejdet med forvaltningene, cykelstien langs Vasevej, som 
skal krydses tre gange, hastigheden på samme vej, om "behandlingen" af LokalListen ifm. 
med vores spørgsmål til forvaltningerne er i strid med god forvaltningsskik, og om 
indholdet i kommunens eget festskrift "Indblik", hvor borgmesteren går ind og retter i 
LokalListens mindretalsudtalelser.  
Ros fra Axel til Thomas for hjemmesiden og til Sten for produktion og skriveri til Rudersdal 
Tidende.  
 



 

4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år. 
Sten gennemgik bestyrelsens forslag, og argumenterede herfor. Grundlæggende handler 
det om at skærpe LokalListens profil frem mod næste års kommunalvalg.  
 
Herefter kommentarer: 
Ønske om øget fokus på det lokale erhvervsliv (erhvervspolitikken), og ønsket om at få 
flere børnefamilier til kommunen.  
Beskæftigelsespolitik ift. at have lokale firmaer til bl.a. at kunne tage lokale unge i 
praktik/uddannelse.  
Konvertere "udtjente" erhversområder til boligområder.  
Udvikling af Holte Bymidte og problemet med Nærum Vænge Torv vs. Nærum Hovedgade 
(førstnævnte udkonkurrerer sidstnævnte).  
At vi konkretiserer og prioriterer indsatsområder frem mod næste valg/næste valgavis - 
fremfor at præsentere hele visionen på én gang.  
Bæredygtighed i "landsbyerne" omformuleres til "bydelene".  
 
5. Valg af bestyrelse og formand, sekretariat og kasserer. 
Bestyrelsen og formand var villige til genvalg: Genvalgt. 
Sekretariat: John Austin modtog genvalg. 
Kasserer: John Austin modtog genvalg. 
Kritiske revisorer: Svend og Tage modtog genvalg.  
 
Alle valg blev vedtaget med akklamation.  
 
6. Budget og kontingent 
John Austin fremlagde budget for 2012 - herunder forslag om uændret kontingent. 
Budgettet blev vedtaget.  
 
7. Drøftelser af indsatsområder og alliancemuligheder.  
Formanden opfordrer til at gøre en indsats for, at få hvervet nye - gerne yngre - 
medlemmer til listen. Et kommende medlemsarrangement vil sætte fokus på dette. 
Valgforbund: Det skal forsøges, men vi skal ikke regne med det. Åbning for alternativer til 
Fabrin fornemmes dog fra Konservative og Socialdemokraterne, som måske kommer med 
egne borgmesterkandidater. Og blandt Radikale er der også grøde i vandene.  
Forslag om "oplysningsmøde" for interesserede borgere. 
Bestyrelsen tager hånd om de indkomne forslag, og vil præsentere et udspil senere på 
året.  
 
8. Eventuelt.  
Opfordring fra Tage Iversen om deltagelse i Kulturparaplyens arbejde. 
Henrik Motlau: 27. marts er der generalforsamling på Birkerød Vandværk.  
 
 
Således opfattet:  
Thomas N. Bruun, ref. 


