
Referat fra Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 4. januar 2017, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte: Karen, Kirsten, Ib, Abdel, Børge, Arne & Lars S. 
Afbud: Marianne & Lars B. 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 
3.1. Deadline 10. januar. Beboermøde skal annonceres. Valgmøde annonceres. 
3.2. Fremtidig distribution af beboerbladet. I flere år har det været Formandens opgave, at 

postforsende beboerbladet. Dette hverv overtages af Karen. 
3.3. Lars S. foreslår reduktion af oplaget med 100 stk. i oktober, december og februar. Arne 

ordner dette. 

4. Siden sidst og i nær fremtid – Lars S. 
4.1. Formanden melder afbud til næste møde, alternativt skal mødet rykkes til d. 8. februar. 

Enighed om at udsætte mødet til 8. februar – uanset dato er der afbud fra Karen. 
4.2. Fortsættelse / forankring af LUPen og samarbejdet med Havrebjerg Sogneforening. På 

møde d. 14. december blev det foreslået, at fortsætte en ”styregruppe” / 
”koordineringsgruppe” med en – to personer fra hvert lokalområde, med møde fire gange 
årligt, som bindeled mellem lokalområderne og for sikring af efterlevelse / revision af 
LUPen. Lars S. indtræder foreløbigt i denne gruppe. 

4.3. Formanden har d. 22. december ”overrakt” en flaske julesnaps til Leif Henriksen, der 
holder området om mindestenen på Støvlebækvej. Leif påtager sig også opgaven i 2017. 

4.4. Valg af modtager af Lokalrådets Årspris 2016 – de tre indstillinger er vedhæftet denne 
dagsorden. Beslutningen udsættes til mødet i februar. 

5. Beboermøde onsdag d. 9. marts 2017 – Abdel. 
5.1. Ib ønsker ikke at genopstille, hvorfor der skal findes en ansvarlig som Webmaster. Er dog 

villig til i en KORT overgangsperiode efter Beboermødet, at forestå hjemmesiden samt 
oplære en ny Webmaster. 

5.2. Yoram og Lars B. ønsker umiddelbart suppleantposter. 
5.3. Lars S. trækker sig i utide. Børge udtrykte bekymring over signalværdien af, at medlemmer 

trækker sig i utide. Lars S. genovervejer – igen, igen – sit kandidatur.  
5.4. Dirigent skal findes, Abdel kontakter Ole Olsen. 
5.5. HUSET skal bookes. 

6. Valgmøde torsdag d. 3. oktober 2017. 
6.1. Kirke Stillinge forsamlingshus er booket. Claus har bekræftet dette via SMS – men skal 

måske have en reminder på et tidspunkt. 
6.2. Vi skal have fundet en tovholder omkring april/maj. 
6.3. Vi skal også have skrevet i god tid til de enkelte partier. Vi kunne overveje, at invitere alle 

partier – men det kan give pladsproblemer på scenen. Men man kan overveje om de største 
partier kan være på scenen og øvrige partier inviteres til at være i salen. 



6.4. Vi skal have fundet ordstyrer – de sidste gange har det været Peter Steen, 61301004, 
sten@post7.tele.dk. Vi skal nok forvente et honorar på 4-5.000,- kr. 

7. Kommunal Landdistriktskonference d. 29. november 2016 – Lars S. 
Et rigtig godt arrangement, med udvidet tidsramme i forhold til andre konferencer, da §17.4 
udvalget ”Borgerdreven Innovation” havde et længerevarende indlæg om oplæg til fremtidens 
samarbejdsformer / og dialog mellem lokalrådene og kommunen, ligesom der var 
tilbagemelding / orientering fra ”Civilsamfundets topmøde”. Årets Landdistriktspris gik til 
Jørgen Damgaard fra Gimlinge. 

8. Orientering vedr. samarbejde med strandområdet – Børge. 
8.1. Man er enig om at mødes igen, men dato er ikke fastsat – bolden ligger hos 

grundejerforeningerne. 
8.2. Indlæg i 2sogne, aprilnummer – deadline 10. marts. 

9. Orientering vedr. markedsføring – Kirsten. 
9.1. Der er arrangeret kursusforløb (lørdag d. 4. februar og lørdag d. 25. marts) om den gode 

historie med Christina Kabel. Slagelse Kommune støtter arrangementet økonomisk. 
Foreninger og institutioner i de 2 sogne har fortrinsret ved tilmelding, derudover inviteres 
lokalråd i Havrebjerg, Hashøj NV., Tårnborg, Vemmelev og Vestermose. Deadline for 
tilmelding er d. 16. januar. 
Kirsten sender en reminder til lokale foreninger og institutioner. 
Lars S. inviterer nabo-lokalråd. 

9.2. Der er nu sat blomsterløg under byskilte ved alle indkørselsveje i de 2 sogne. I 2017 kunne 
vi overveje at sætte ved busstopsteder. 

9.3. Indlæg i 2sogne, juninummer – deadline 10. maj. 

10. Eventuelt 


