
Referat. 

Lokalrådsmøde 1. marts 2017 
Tilstede: Lars Schou, Kirsten Lambert, Børge Carlsen, Abdel Sabri, Karen Brøndel, Lars 
Bøcher 
Afbud: Ib Jensen, Marianne Espenhain. 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Pkt. 7 vedføjet: PR-Udvalg.  
Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt.  

3. Beboerbladet ”2sogne”. 
Girokort skal indlægges. Vi vælger at betale os fra det. 
Besparelse på tryk via nyt trykkeri ca. kr. 500,- per udgivelse. Inklusive farver. 

4. Siden sidst og i nær fremtid – Lars S. 
4.1 Henvendelser vedr. fibernet. Evt. arbejdsgruppe forudsætter, at nogen af 
'aktivisterne' også træder til. Et enkelt emne har meldt sig. Annonceres til 
beboermødet og i 2 Sogne, hvorefter vi til Lokalrådsmødet i maj nedsætter en 
arbejdsgruppe. 
Pt. er det kun 'indenfor byzoneskiltet' at de to sogne har fibernet. 

5. HUSET 
5.1  
Gennemgang af rammer for udlejning, husleje, husregler m.v. Ved Lars S.  Jvf. 
Lokalrådets ”Årshjul”.  
Opmærksomheden henledes på, at Huset ikke må bruges til private arrangementer, 
fødselsdage, receptioner og lignende. 
Huset skal - uanset anledning - afleveres opryddet og rengjort. 
Ved overnatning skal arrangementet af sikkerhedshensyn anmeldes til Brand og 
Redning.  
5.2 
Skal vi have en fælles arbejdsdag i løbet af foråret?   
Rengøring af skabe i køkken, fejning af udenoms-arealer, mv.  
Beslutning om dato efter beboermødet.  

6. Beboermøde torsdag d. 9. marts 2017 – Abdel. 
6.1.Lokalrådet foreslår Ole Olsen som dirigent. 
6.2.HUSET er booket. 
6.3.Kandidater skal findes, gerne således at vi i det kommende år har flere end to 

suppleanter. 
6.4.Konstituering i umiddelbar forlængelse af Beboermøde således, at det nye 

Lokalråd kan præsenteres i næste nummer af 2sogne. (Formand, Næstformand, 
Kasserer og Referent). 



7. PR-Udvalg 
Vedr. Elektroniske infoskærme. Leverandøren har henvendt sig med mere 
fordelagtige priser. Vi udbeder os et nyt tilbud med henblik på eventuel placering i 
de tre dagligvarebutikker og Hallen. 
Vi overvejer etablering af flere udhængsskabe f.eks. ved børnehaverne, ved 
stranden, ved skolen og ved genbrugspladsen, Kongsmark Strand. Produktionsskolerne 
i Korsør eller Ottestrup kan overvejes. Kirsten indhenter tilbud.  
 
PR-udvalgets arbejde trækkes ind i Lokalrådet  
 

8. Emner til næste møde 
Forslag: 
8.1.Gennemgang af Forretningsorden 
8.2.Gennemgang af Årshjul 
8.3.Gennemgang af LokalUdviklingsPlan med valg af fokusområder. 
8.4.Valg af webmaster. 
8.5.Valg af tovholder for valgaften. 
8.6.Picnickoncert-gruppe. 
8.7.Strandområdet. 
8.8.Fibernetgruppe. 

9. Eventuelt  
Orienteringspunkter: 
Indian Summer Run (20. august) har fået et fint tilskud fra Turistrådet. 
Lokalrådets regnskab vil udvise et lille fire-cifret underskud. 


