
Referat fra Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 6. april, kl. 19.00 i HUSET 

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

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Dagsordenen var desværre ikke kommet frem til medlemmerne. Skulle det gentage sig, at 
dagsordenen ikke udsendes jfr. vores Forretningsorden, bedes medlemmerne rykke Formanden. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 
Deadline 10. maj. Annoncering af Picnickoncert (Børge). Annoncering af Indian Summer Run 
(Kirsten). Annoncering af festivitas i f.m. projekt ”Blomstrende Landsby” (Lars S.). Indlæg 
vedr. projekt ”Stillinge Aktivitetspark”, husk reklame for sponsorer (Karen). 
Bladets side 2 skal opdateres, da Jack ikke længere er medlem. Desuden ønsker Formanden 
tilføjet, at ”Bladet omdeles fra den sidste weekend i ulige måneder til første weekend i lige 
måneder. Den efterfølgende fredag lægges bladet til afhentning i områdets dagligvarebutikker”. 

4. Drøftelse og vedtagelse af Forretningsorden. 
Formandens oplæg til Forretningsorden er rundsendt d. 24. marts. Forretningsordenen blev 
drøftet, og med lidt justeringer af ”2.2 Rådets arbejdsgrupper og stående udvalg”, blev disse 
vedtaget. Der er således ikke længere forplejning til møderne. Revideret Forretningsorden 
udsendes sammen med nærværende referat. 

5. Drøftelse og vedtagelse af Lokalrådets Årshjul. 
Formandens oplæg til Årshjul er rundsendt d. 24. marts. Årshjulet blev drøftet, og alle opfordres 
til løbende at komme med input. En enkelt tilføjelse blev vedtaget. Revideret Årshjul udsendes 
sammen med nærværende referat. 

6. Drøftelse og gennemgang af Udviklings planens projekter og handleplan. 
Udsnit af vores Lokale Udviklings Plan er rundsendt d. 24. marts. Udsnittet, der omhandler ”5. 
Projekter” og 6. Handleplan” blev gennemgået og drøftet. Mange af Handleplanens emner / 
punkter arbejdes der allerede med, og enkelte der endda afsluttet. Vi bør løbende gennemgå og 
revidere Handleplanen. Kommenteret Handleplan udsendes med nærværende referat. 

7. Siden sidst og i nær fremtid – Lars S. 
7.1.Rundtur med Vejchefen, emner: vigepligt i Stillinge, træ ved skolen, trafikkampagne a’la 

Vemmelev, Fartdæmpning på Støvlebækvej, lukning af Solvænget og oversigtsforhold 
Bildsøvej / Kongsmarkvej. Emnet tages op på vores møde til maj. 

7.2.Rundtur med Entreprenørservice, emner: vedligehold om gadekær. Umiddelbart ikke så 
mange emner til denne rundtur. Emnet tages op på vores møde til maj. 

7.3.Anlæg af nye fodboldbaner ved skolen / hallen. Initiativgruppe med deltagelse fra 
Idrætsforeningen og Lokalrådet mødes d. 28. april. Initiativgruppen vil forsøge at få 
repræsentant med fra Stillinge Skole. 



7.4.Drøftelse om markedsføring af området – Stillingevin, omdeling af reklamer i 
sommerhusområde, gåture / udflugter (med hvervning af deltagerne), stadeplads ved 
Brugsens loppemarked (”salgsbod” for områdets foreninger m.v.). Der blev nedsat en PR- 
& samarbejdsgruppe med Kirsten som tovholder, desuden deltager Ib, Arne, Yoram og Lars 
S. i gruppen. 

7.5.Møde d. 12. april ang. Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi, kommunale bygninger i vores 
lokalområde. Mødet holdes i HUSET kl. 20.00. 

8. Orientering fra Eventgruppen – Børge. 
Eventgruppen har talt om, at fredag den 1. juli kunne være en mulighed. Kirsten advarer om, at 
der op mod skolernes sommerferie er mange afslutningsfester, eksamener m.v. Lars foreslår den 
sidste fredag i skolernes sommerferie, i år den 5. august. Eventgruppen vil snarest tage 
beslutning. 

9. Orientering vedr. projekt ”Blomstrende Landsby” – Ib. 
Blomstrende landsby gruppen repræsenteret ved Lars og Ib havde møde med Carsten Blomberg 
og Mette Børgesen fra Blomstrende landsby den 10. marts 2016 kl. 14.00. Tema var naturligvis 
vores rapport og ansøgning om Blomst 2. Der er gået for lang tid siden vi ansøgte om blomst 2, 
men dette var på grund af at man var i gang med en større organisationstilpasning i Blomstrende 
landsby. 
Mødet startede med en præsentationsrunde og derefter fremlæggelse og dialog om vores 
arbejde, det vil sige rapporten, indhold og karakterer. Det vidste sig at vi grundet den nye 
struktur på baggrund af vort store arbejde er berettiget til hele 3 blomster. Vi er i øvrigt tæt på at 
være berettiget til 4 blomster, men mangler kommunikationsdelen, som vi jo egentlig er rigtig 
godt i gang med for tiden. 
Vi ønskede at det handlede om3 blomster og vi så festligholder dette. Den 4. blomst, kan vi så få 
senere når vi mener at vi er klar med kommunikationsdelen. De flag der allerede er indkøbt med 
2 blomster er ubrugelige, og smides på lossepladsen og der er bestilt 2 nye flag med de famøse 3 
blomster. 
Det blev aftalt / besluttet, at flaghejsningen skulle foretages lørdag d. 11. juni kl. 10.30. Ib vil 
forsøge at få Henning Brugsmand til at hejse flaget samt sørge for nye ”Brugsflag”. Ib kontakter 
Slagelsegarden for underholdning. Ib inviterer Carsten Blomberg med følge. Lars S. udfærdiger 
en invitation til hele kommunalbestyrelsen samt de folketingsmedlemmer der er bosiddende i 
vores valgkreds. Lars S. inviterer desuden Borgmesteren samt Louise Elholm til at holde taler. 
Efter flaghejsningen og talerne, går vi med Slagelsegarden til Stillinge Aktivitetspark for 
fremvisning af denne. Derefter går turen til HUSET, hvor Lokalrådet er vært med pølsevogn 
(Lars S. kontakter). 

10. Orientering vedr. strandområdet – Børge. 
Der er sendt en mail til formanden for grundejerforeningen Hus og Grund. Hus og Grund 
dækker hele det område som hører under vores lokalområde. I mailen står, at vi ønsker mere 
kontakt med sommerhusejerne og vi vil forsøge at afholde nogle aktiviteter i området samt vi vil 
forsøge at få opsat af infotavler i området. Der er ikke kommet nogen tilbagemelding. Børge 
arbejder på at få mailadresser til alle de grundejerforeninger, der findes i vores sommerhus 
område. 

11. Orientering vedr. projekt ”Stillinge Aktivitetspark” – Karen. 
Der er ikke sket så meget siden sidst. Vi arbejder på at lavet en ansøgning til 
Grundejerforeningen, om et tilskud på kr. 30.000, som generalforsamlingen sidst i april gerne 
skulle bevilge. Lokalrådet har søgt 23.000,- kr. fra Kommunens Landdistriktspulje. 



12. Orientering vedr. projekt Indian Summer Run – Kirsten. 
Tilmeldingsmodulet til Indian Summer Run 2016 er oprettet, ligesom markedsføringen så småt 
er gået i gang, fx omtale i 2Sogne, mail til sidste års deltagere og nyoprettet Facebook-side (like 
og del gerne 'Indian Summer Run'). Vi har fået 10.000 kr fra Fritid og Kultur til materialer (købt 
4 beach flag og 3 pavilloner) og 15.000 kr fra Turistforeningen til markedsføring (vil blive brugt 
til fx annoncer i Sjællandske og/eller Søndagsavisen og booste FB-siden). Løbet bliver som 
sidst med børne- og voksenløb samt aktiviteter med lokale foreninger. Arbejdsgruppen er 
udvidet med Thomas Ibsen - han arbejder i SparNord, der gerne vil sponsorere blandt andet 
medaljer til børnene. 

13. Eventuelt 

14. Lokalrådsmøde d. 4. maj 
Dagsorden: Planlægning af rundtur med kommunens vejchef. 
   Planlægning af rundtur med kommunens entreprenørservice. 
   Opfølgning på møde om kommunens ejendomsstrategi. 
   Orientering fra Banegruppen – Lars S. 
   Orientering fra PR- & Samarbejdsgruppen – Kirsten. 
   Orientering fra Eventgruppen – Børge. 
   Orientering vedr. Blomstrende Landsbyer – Ib. 
   Orientering vedr. strandområdet – Børge. 
   Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Karen. 
   Orientering vedr. Indian Summer Run – Kirsten.


