
Referat fra lokalrådsmøde 
Onsdag d. 1. oktober, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte:  Lars S., Ib, Marianne, Yoram, Lars B., Børge C., Arne 
Afbud: Jack 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. Dog med supplering med nyt punkt 3. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. Yoram indtræder som medlem af bestyrelsen. 
Da Ketty Munch har valgt at melde sig ud af Lokalrådet d.d. – indtræder Yoram på hendes plads 
i Rådet. 

4. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 
• Der er lagt girokort i 2Sogne, som er under omdeling.  
• Enighed om at det er vigtigt for vores lokale blad, at vi fortsætter konceptet omkring at 

udarbejde erhvervsprofiler for vores lokale erhvervsdrivende. Lars B. tilbyder at være 
driveren på fremadrettet at udarbejde disse artikler. Lars S. sender en oversigt over, 
hvem vi allerede har haft kontakt med. 

• 10. november 2014 er deadline for indlæg til næste udgave for 2Sogne. 

5. Siden sidst og i nær fremtid. 
5.1. Gennemgang af revideret Forretningsorden og godkendelse af samme. 

• Godkendt. 
5.2. Hejninge Bylaug. 

• Hejninge har dannet et bylaug – formentlig primært for at afholde sociale 
arrangementer. Lars har taget kontakt, så vi kan samarbejde. 

5.3. Helge Christiansen – hvorledes bevarer vi historierne. 
• Der var på Stormødet d. 20.09.2014 forslag om, at lave et lille lokalarkiv med Helge 

Christiansens store arbejde omkring at afdække vores lokalhistorie. Arne tager kontakt 
til Helge, om han har nogle ideer til hvad vi kan gøre. 

5.4. Lokal vandmiljøplan. 
• Møde i Huset søndag d. 28.09.2014 vedr. fælleskloakering hos 47 husstande i Kirke 

Stillinge – p.t. pumpes både regnvand og spildevand til Slagelse for at blive renset. Ved 
kraftige regnskyl kan pumperne ikke klare presset, hvorfor vandet (også spildevandet) 
løber urenset ud i Skibbækrenden. Det vil således være en fordel at separere spildevand 
fra regnvand. Separat kloakering i vejen har dog lange udsigter, da SK forsyningen 
ikke har det økonomiske råderum p.t. Man ønsker derfor at inspirere de involverede 
borgere til selv at tage initiativ til, at holde regnvandet på egne grunde. SK-forsyning 
tilbagebetaler tilslutningsbidraget (for 2014: 24.040,- kr.) til de grundejere der separere 
og holder regnvandet på egne grunde, og hvis det kan ske i år – er der også mulighed 
for at modtage håndværkerbidrag til denne udgift. Lars S. og Jack er med i en mindre 
arbejdsgruppe omkring dette tiltag. 



6. Tingstedet i Kelstrup – Lars. 
6.1. Ansøgning om midler til istandsættelse af tingstedet i Kelstrup. 

Ansøg om bord-/bænksæt til Tingstedet i Kelstrup samt ny informationstavle, hvilket der i 
Lokalrådet i september var stemning for at imødekomme, hvis økonomien er fornuftig. Der 
er nu indkommet et tilbud på 2.500 kr. Det besluttes at imødekomme ansøgningen. 

7. Opfølgning på kommunalt forsøgsprojekt – Lars. 
7.1. Der er i arbejdsgruppen bred enighed om, at overskriften er: Bosætning – fastholdelse og 

udvikling”, men hvad skal der til for at gøre vores lokalområde så attraktivt – og kendt – at 
folk ude fra vil bosætte sig her? Der er afholdt stormøde i HUSET om emnet d. 20. 
september, hvor Slagelse Kommune er vært ved brunch. 
50 ildsjæle deltog i mødet, hvor der var livlig og konstruktiv debat samt effektiv 
brainstorm. Der blev noteret mange gode input, der bliver viderebehandlet i arbejdsgruppen 
ved møde d. 2. oktober. Der vil i det kommende år blive holdt yderligere stormøder, hvor vi 
håber lokalbefolkningen vil blande sig, og tage ejerskab af vores fælles fremtid. 

7.2. Der har hen over sommeren været holdt en række møder med repræsentanter fra GF 
Stoukærgaard, om etablering af Stillinge Aktivitetspark på Stoukærgaards fællesareal ved 
Solvænget. Arbejdet er så langt fremskredent, at der allerede i indeværende år kan etableres 
dele af Aktivitetsparken. Lokalrådet havde således i samarbejde med GF Stoukærgaard 
indgået aftale med firmaet Indu, om opstilling og servicering af legeredskaber på området, 
desværre kan GF Stoukærgaard umiddelbart alligevel ikke tiltræde aftalen. Arbejdsgruppen 
har dog ikke opgivet tanken, og arbejder videre med projektet.  

8. Lokalrådets fortsatte virke – Lars. 
8.1. Den nye kasserer og formanden har været i Arbejdernes Landsbank for underskrift af 

diverse dokumenter, hvilket var fuldstændig uproblematisk. 
8.2. Hidtil har beboerbladets annoncører blot modtaget et girokort med posten til betaling af 

annoncer (udsendelsespris i 2014: 15,00 kr. pr. annoncør). Den nye kasserer ønsker 
fremover, at udsende en ”rigtig” faktura pr. mail, i håb om at mindske ressourceforbruget på 
”dårlige betalere”. En sådan faktura kræver enten fortrykt brevpapir eller opsætning af 
regnskabsprogrammet med Lokalrådets logo m.v. En sådan opsætning koster et 
engangsbeløb på 1.800,- kr. + moms, samme pris som vi i 2012 skulle give for 1000 
stykker brevpapir hos Jannerup. Vi vil altså fremover kunne udsende fakturaer til en pris af 
4,50 kr. årligt pr. annoncør. Lokalrådet skal beslutte om kassererens ønske skal 
imødekommes. I fald ønsket imødekommes skal Lokalrådet beslutte om faktureringen skal 
foregå 100 % elektronisk eller om vi skal anskaffe brevpapir (i fald papirløsningen vælges 
vil der løbende være udgift til printerpatroner, der ikke er medregnet herover). 
Der er enighed om blandt de fremmødte til dagens Lokalrådsmøde, at køre faktureringen i 
den elektroniske udgave (C5). 

9. Eventuelt. 



• Arne foreslår, at vi får etableret nogle informationstavler rundt omkring i vores 
Lokalområde. Vi skal derfor have indhentet et tilbud til investeringen og driftsudgifter. Der 
er stemning for at vi går i gang med dette. Med hensyn til placering skal vi i hvert fald 
overveje at opsætte disse ved Brugsen og strandkøbmændene. Arne og Ib har bolden 
omkring at lave et oplæg. 

• Børge nævner at Tude Ådals projekt er ude i høring nu og 8 uger. Det ligger på kommunens 
hjemmeside. Ib sætter linket ind på 2Sogne.dk. 

• Lars S. har modtaget takkebrev fra Kræftens Bekæmpelse, som takker for beløbet 6.550,- 
som blev doneret i forbindelse med foredraget med Per Larsen. 

• Lars S. har modtaget en spændende pjece fra Friluftsrådet og Velux, hvor man kunne søge 
hjælp til projekter som omhandler aktive ældre, friluftsliv og miljø. Man kunne med fordel 
skanne denne pleje til Sven Heiner, som står for Aktivt Natur Velvære i Bildsø Skov. 

10. Kommende møder: 
Lokalrådsmøde d. 5. november – Forplejning: Børge 
Lokalrådsmøde d. 3. december – Forplejning: Jack (Julefrokost) 
Lokalrådsmøde d. 7. januar – Forplejning: Marianne 
Lokalrådsmøde d. 4. februar – Forplejning: Lars B. 
Lokalrådsmøde d. 4. marts – Forplejning: Yoram 
Beboermøde d. 7. marts – Forplejning: Lars S. 
Lokalrådsmøde d. 1. april – Forplejning: Ib 
Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: Ny 
Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: Ny


