
Referat fra Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 8. februar 2017, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte: Abdel, Lars S., Ib, Kirsten, Marianne, Arne, Lars B. 
Afbud: Karen, Børge, (Yoram), 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 
Februarbladet er trykt på ”lettere” papir, og i mindre oplag (-100 stk.). Stadig meget flot blad. 

4. Siden sidst og i nær fremtid – Lars S. 
4.1. Valg af modtager af Lokalrådets Årspris 2016 – de fem indstillinger er vedhæftet denne 

dagsorden. 
Lokalrådet har valgt egnet  kandidat til Årsprisen 2016 blandt de 5 gode indstillinger. 

4.2. Dialogmøde med LTE-udvalget (Nytårskur) d. 1. februar. 
Ingen fra Rådet deltog i dette møde. 

4.3. Landdistriktskonference på Christiansborg d. 27. februar. 
Lars S. har ikke mulighed for at deltage i år – men kan anbefale konferencen. 

4.4. Slagelse Kommune afholder ”Civilsamfunds topmøde” onsdag d. 5. april, kl. 17.30 – 20.00. 
Formålet med møderne handler meget om kommunikation, borgerinddragelse, samskabelse, 
spændende foredragsholdere, etc. 

4.5. Lokalrådet har modtaget følgende: 
Jan Schultz16. januar 2017 kl. 18:42 Hej lokalråd Var det ikke en ide at vi i fælleskab ansøger 
SEAS/NVE om midler til at få en bedre internetforbindelse på Bildsøvej. Som der er nu kan vi kun få en 
20MB forbindelse, som i virkeligheden svarer til et sted mellem 8 og16 MB. Der er frigjort 100 000 000 
til formålet fra SEAS/NVE. 
Vi støtter gerne op omkring et samarbejde. Vi laver et indlæg til 2Sogne og se om vi kan få 
flere interesserede borgere med i dette arbejde. 

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. Dirigent skal findes, Abdel kontakter Ole Olsen. 
5.3. HUSET er booket. 
5.4. Kandidater skal findes, gerne således at vi i det kommende år har flere end to suppleanter. 

6. Orientering vedr. samarbejde med strandområdet – Børge. 
6.1. Ove Jørgensen fra GF Kongsmark Strand har henvendt sig til lokalrådet (Børge) 

vedrørende oprettelse af en koordinerings- og idegruppe for hele strandområdet.  
Gruppen skal bestå af medlemmer af grundejerforeningerne med reference til lokalrådet.  

http://2sogne.dk/kontakt/#comment-3444


Ove er blevet opfordret til at møde op enten til et lokalrådsmøde eller til beboermødet og 
fortælle om forslaget. 

7. Orientering vedr. markedsføring – Kirsten. 
7.1. Der er arrangeret kursusforløb er blevet aflyst, måske dette tages op på et senere tidspunkt. 

8. Eventuelt 
Abdel: 

• Punkt til næste gang: Husets regler/rammer – hvad må man bruge Huset til? 
• Erhvervsforeningen søger medlemmer – skal de betale når de bruger Huset? 
• Vi mangler en stige til Huset, når der skal skiftes pærer og lignende. Lars S. køber en 

og få regningen sendt til Lokalrådet. 
• Sikkerhedsfolk, der checker vores brandsystem, har været på besøg. 

Sikkerhedsfolkene besøger i samme seancen hallen og skolen etc. – alle 3 steder er 
blevet konteret for kørsel. Abdel har gjort opmærksom på dette – og vi får fjernet 
kørsel fremover. Godt med en frisk bestyrer af Huset ;-) 

Lars S: 
• Regnskab: Årets overskud er kun 12.000 kr. Sidste år havde vi fået overskuddet fra 

Huset, da disse foreninger blev lagt sammen. Vi har stadig en god økonomi i 
Lokalrådet. Regnskabet vil blive fremlagt under Beboermødet. 

• Lokalområdets særlige ansvarsområder kan måske håndteres anderledes fremadrettet – 
så de enkelte medlemmer ikke kører trætte før tid. 

                                                                                                             



  Oktober 2016 Kr.Stillinge 

                                   Lokalrådets Årspris 2016. En rigtig ildsjæl. 

    En af Kirke stillinge ( Tordenskjolds Soldater ) som vi vil nominere er vores/drengenes 
    træner Morten Maj Hansen som træner U13 og U14 drengene i fodbold i Stillinge. 

Hvorfor det skal være netop vores træner der skal have årets pris, er fordi at han altid er der for 
vores drenge, de kommer først, selvom at morten har fast arbejde og kommer direkte 
hjem fra job, og forsætter direkte til træning af drengene.Morten har kone og en søn på 6 år som 
lige er startet i skole, og ham og Catrine har også et barn på vej.Han har et kæmpe hjerte og et 
overskud af en anden verden.Morten har haft en hård tid sammen med sin kone, da de har kørt til 
rigshospitalet, til meget tjek, da lægerne mistænker at deres kommende barns ene ben ikke helt 
vokser som de skal, men det kan man ikke med sikkerhed sige før barnet kommer, så mange 
bekymringer.trods det, kommer han stadigvæk og træner med de unge drenge.Morten er super da 
han bare i dette år har haft dem med til Ålborgcup og Vildbjergcup, og laver tit ofte ekstra 
træningskampe, og har haft dem til at spille i 2 grupper 8 mands og 11 mands, det vil sige dobbelt 
så mange kampe, og er der pludselig mangel på en til en kamp træder han ofte til og er dommer, og 
en anden forældre må være træner i kampen, hvis hjælpetræneren ikke kan.Han har også haft brugt 
2 weekender med hygge og grill for  forældrene med børn ved vores klubhus, med hygge og 
overnatning for drengene  2 gange i løbet af sommeren,samt at en bon bon land tur venter, hvor han 
har givet alle drenge et lyserødt kort, så de kan gratis komme ind i bon bon land, sådan en træner 
der gør så meget lokalt, skal du nok lede længe efter, når man tænker på det er i fritiden. Vi har        
også de sidste par år solgt lillebror lodder 2 gange pr. år, og er der drenge der ikke selv har mod på 
at selv at gå rundt at sælge dem, så har Morten tilbudt at tage med i centeret, eller 
ved brugsen eller et andet for, at de kan få nogle lodder solgt, og han har også selv solgt ved siden 
af. Så sikke meget tid han har ofret for vores børn. Vi holder også juleafslutning, med forældre og 
og søskende, Så morten fortjener at få denne pris på de 5000 kr, da han har slidt og slæbt, så meget 
for alle vores børn igennem tiden.Brugt både sine egne penge og tid.Alt held og lykke til ham og 
Catrine for fremtiden og deres familie. 

    Hilsen Mor til Lukas i Stillinge If U13 og U14 .Jane Olsen Stillingevej 58. 

    Kan kontaktes på 20237015. 



Hejninge-Stillinge Lokalråd 
Att.: Lars Schou Pedersen 
Solvænget  28 
4200  Slagelse 

    Kirke-Stillinge 21. november 2016 

Lokalrådets Årspris 
Idet jeg henviser til annoncen i 2Sogne vedrørende Lokalrådets Årspris, og vil 
derfor gerne indstille Kirke-Stillinge Plejehjems Venner til årets pris. 
For den kæmpe indsats de yder hver eneste måned året igennem med deres 
månedlige loppemarked. Det er et rigtig stort arbejde og også tidskrævende, 
at indsamle effekter og gøre dem salgsbare. 
Dette udføres for at samle penge ind, til at forsøde dagligdagen for plejehjem-
mets beboere. 

Med venlig hilsen 
Karen Brøndel 
Hvedevænget 13 
Kirke-Stillinge 
4200  Slagelse 



Til Lokalrådet 
  
I det jeg henviser til opslag om Lokalrådets Årspris i 2Sogne december 2016, vil jeg gerne indstille lederne ved 
KFUM Spejderne i Stillinge. Lederne gør et stor arbejde for at give børnene i lokalområdet et godt fritidstilbud. 
Spejderne i Stillinge har lige holdt 40 års jubilæum, hvilket vidner om det store engagement og sammenhold, der 
gennem tiden og stadig bliver lagt for dagen både fra nuværende og fra tidligere ledere. 
  
Spejderne i Stillinge bidrager til lokalsamfundet ved at være et meget rummeligt fritidstilbud med plads til alle børn 
og unge – og hvor de kan indgå i et godt social fællesskab. Lederne giver børnene en masse gode oplevelser, og 
de lærer at klare sig selv og passe på hinanden. Spejderne er i kraft af de gode ledere et sted, hvor børn og unge 
får venner – nogen gange for livet, og hvor de lærer gode sociale værdier, som bidrager til samfundet også på 
bredere sigt. At lederne selv brænder for spejderarbejdet vidner de mange år flere af lederne har bag sig, som 
aktive spejdere, ledere og/eller klan. 
  
Jeg vil derfor, som forældre og lokalboende gerne indstille KFUM Spejderne i Stillinge til Årsprisen, som en 
anderkendelse for deres store arbejde, og tak for at de giver lokalområdet et fritidstilbud, hvor man trygt kan sende 
sin børn til. 
  
Venlig hilsen 
  
Jane Brodthagen 
Gasekærvej 12 
4200 Slagelse 
Tel. 29170904 



!  



Indstilling til Lokalrådets årspris: 
Charlotte Nielsen

Begrundelse.
Én af de ting, man ofte må savne, når man bor 
på landet er et levende musikliv. Man skal som 
regel ind til de større byer for at finde 
musikskolerne og musikspillesteder; bor man 
på landet, må man ofte køre langt. Men sådan er 
det faktisk ikke i Stillinge og Hejninge Sogne. 
Her har vi nemlig en musikalsk ildsjæl, 
Charlotte Nielsen.
Som organist i kirkerne kunne Charlotte sagtens 
nøjes med at øve lidt orgel, og møde op til 
gudstjenester og kirkelige handlinger, og så køre 
tilbage til Slagelse, og glæde sig over det 
musikliv, man finder dér. Men det gør Charlotte 
ikke, i stedet slider hun med stort talent og stor 
beskedenhed for at store og små i lokalområdet 
skal møde musikken.
Igennem snart 19 år har hun været den dygtige, 
humoristiske og idérige leder af Landsbykoret, et kor på 50 medlemmer – og med venteliste! Landsbykoret 
synger al slags musik, fra pop til klassisk, og er henvendt til voksne. Det samme er kirkens voksenkor, som 
Charlotte også leder med stor humor og dygtighed. Hun har også arrangeret flere kor-workshops for 
sangglade voksne. Men Charlotte nøjes ikke med det. 
Hun har også stiftet Stillinge kirkes børnekor, som er for børn mellem 8 og 14 år. Det er ikke nemt at få børn i 
den alder, som har haft en lang dag i skole, at yde særlig meget til en frivillig aktivitet; men Charlotte evner 
det. Hendes børnekor synger både ofte forbavsende svære, flerstemmige ting, og så kan de synge igennem. 
Som en udenbys tilhører til én af deres koncerter bemærkede, så evner koret, der den dag kun talte seks 
børn, at synge smukt og fejlfrit arrangementer, som det kor, hendes egen kirke havde på 12 store piger, ikke 
kunne klare – og at synge dem, så det virkelig kunne høres. Se, det kræver en virkelig dygtig korleder, som 
kan inspirere og hygge om børnene, men samtidig kan få dem til at præstere og turde synge til – en 
vanskelig balancegang. Det er også Charlottes fortjeneste, at der nu er et velsyngende Lucia-kor, som i 
december ikke kun gik Lucia til kirkens julemøde, men også på Stillinge plejehjem, så også de svageste af 
sognets ældre kunne få glæde af de søde pigers sang. Den musikalske undervisning, børnene får i koret, vil 
de kunne have glæde af resten af livet. 
Charlotte er god til at få børn og unge til synge og spille – lige fra de små fra børnehaverne, som synger søde 
enkle englesange med hende til jul, til generte konfirmander. Og Charlotte brænder ikke kun for sangen. 
Hun har et vågent øre og øje for lokale unge, der kan spille instrumenter. Hun har en ’unge lokale talenter’-
ordning, hvor hun giver dem tilbud om at spille i kirken til gudstjenester og sammen med hende. Og hun 
bruger gerne mange timer på at øve med dem, opmuntre dem og dele musikglæden med dem. Hun giver 
også gerne lokale unge mulighed for at holde koncert i kirken, enten sammen med hende, som en del af et 
program til en sangaften, eller med et helt program, hvis de har det. Alt sammen noget, der betyder, at unge 
fra dette lokalområde ikke behøver at være alt for misundelige på dem fra store byer med mange 
musiksteder – Charlotte sørger for, at de også har en mulighed for at prøve deres musikalske vinger af.
Og så nøjes Charlotte ikke med de faste rutiner – hun finder hele tiden på nye måder, hvorpå hun og alle 
dem, hun kommer i musikalsk berøring med (udøvere eller tilhørere), kan prøve nyt og få udvidet deres 
musikalske horisont. Som da hun fejrede komponisten Carl Nielsen med en fælles koncert for Landsbykor, 
børnekor og voksenkor, hvor de bl.a. sang nogle fælles numre med hver deres forskellige stemmer – noget, 
der krævede et stort forarbejde og koordinering, og var en bragende succes.
Charlotte er helt sikkert slet ikke færdig med at finde på nye måder at dele musikglæden ud til 
lokalområdet; men det ville være rimeligt efter så mange år at anerkende, at hun faktisk yder en indsats 
langt ud over det almindelige.

Med venlig hilsen
Birte Andersen
Sanne Broustbo



Inger Brøgger


