
Referat fra Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 1. juni, kl. 19.00 i HUSET 

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

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 
Pakning / fordeling af 2sogne til omdeling. 

4. Siden sidst og i nær fremtid – Lars S. 
4.1.Bredbåndspulje - Bredbåndspuljen gør det muligt at søge tilskud til etablering af bedre 

bredbånd i de områder, som har en meget dårlig dækning. Puljen kan søges af lokale 
sammenslutninger og kommuner. Første ansøgningsrunde starter i sommeren 2016. Der er i 
alt afsat 200 mio. kr. til anvendelse i 2016-2019. Mail med link til puljen er rundsendt d. 10. 
maj. 

4.2.Stillingevinen – et enkelt forslag er bragt på banen, og rundsendt pr. mail d. 28. maj. 
Forslaget godkendt af Rådet med opfordring til Arne og Yoram om at fortsætte projektet. 

4.3.Container til oplagring af Lokalrådets effekter. Udmærket idé, der afventer konkret behov. 
4.4.Blomsterudsmykning langs veje – Lars S. foreslår, at Lokalrådet tager initiativ til sætning af 

blomsterløg / såning af blomster langs vores veje. Tages op på møde med Vejchef d. 17. 
juni. 

5. Planlægning af rundtur med kommunens vejchef – Lars S 
Lasse Møberg Fjeldsted og Niels Erik Dandanell fra kommunens Entreprenørservice, 
Pia Nielsen og Christian Schou Rasmussen fra Vej og Trafik kommer, fredag d. 17. juni kl. 
13.00. For Lokalrådet møder Kirsten, Abdel, Børge og Lars S. Mødested ved HUSET. Den 
tidligere fremsendte dagsorden suppleres i henhold til pkt. 4.4 samt snak om opslagstavler i 
lokalområdet. Lars S. medbringer revideret dagsorden samt turplanlægning. 

6. Opfølgning på Borgmestermøde d. 20. maj – Lars S. 
Et god og positivt møde, hvor Lokalrådet fik fremført tanker om: 
Infrastruktur: 

Etablering af cykelsti langs hele Bildsøvej, for dermed at skabe sikker skolevej for mere 
end 30 børn, for styrkelse af cykelturismen, for øget trafiksikkerhed o.s.v. 
Etablering af Fibernettet i hele lokalområdet, for at sikre lige muligheder for alle, såvel 
private borgere som erhverv. 

Erhverv: 
Udarbejdelse af et Kommuneplantillæg med arealudlæg til erhvervsudstykning samt 
udarbejdelse af lokalplan herfor. Indtil 2009 var ”Præstegårdsjorden” udlagt til 
erhvervsformål, men i kommuneplan 2009 forsvandt denne mulighed. Dette på trods af 
at Slagelse Kommune i 2008 forlangte, at der skulle etableres vejadgang og 
kloakforbindelse til området fra ”Skibbækparken”. 



Etablering af et erhvervsnetværk, evt. en erhvervsforening. Stiftende generalforsamling 
d. 27. april 2016. Blot til orientering. 

Fritid & Turisme: 
Opførelse af en bygning i Bildsø Skov – Bildsø Naturcenter. Her kunne Slagelse 
Kommune virkelig skille sig positivt ud, og der er givet tilladelse fra ”de højere magter”, 
men initiativtagerne har lidt svært ved at trænge igennem Forvaltningens ”panser”. 
Etablering af to fodboldbaner ved Stillinge Skole, og omlægning af ½ fodboldbane til 
andre idrætsgrene / idrætsfaciliteter. Også her kunne Slagelse Kommune sætte positiv 
handling bag de mange gode politikker, og klart forbedre muligheden for fortsat øget 
bosætning af resursestærke borgere. 
Etablering af aktivitets muligheder ved stranden, for styrkelse af kystturismen. 
Etablering af et system af trampestier rundt i lokalområdet således, at strandområdet 
forbindes med Tude Å stien til Trelleborg. 

Borgmesterkonsulenten gjorde flittigt notater, og Borgmesteren var meget imødekommende i 
debatten, uden naturligvis at give løfter eller uddele midler. 

7. Opfølgning på fyraftensmøde d. 12. maj – Lars S. 
Endnu et særdeles godt og positivt møde med deltagelse af bl.a. Abdel og Lars S. Der var rigtige 
gode indlæg, bl.a.: 

Perspektiver på Danmarks udvikling v/Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker. 
Hvad skal i spil for en bedre balance? v/Kim Ruberg, Danmark på Vippen. 
Rammer for udvikling og ikke afvikling! v/ Stén Knuth, borgmester i Slagelse 
Kommune og Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lollands Kommune. 
Sjællands Tværforbindelsen er en god investering for samfundet v/ Stén Knuth, 
borgmester i Slagelse Kommune. 
Sjællands Tværforbindelsen styrker også erhvervslivet i Sorø v/Gert Jørgensen, 
borgmester i Sorø Kommune. 
Sjællands Tværforbindelse øger virksomhedernes konkurrenceevne v/Bernd Griese, 
Harboes Bryggeri. 

8. Opfølgning på Dialogmøde d. 26. maj – Lars S. 
Godt og konstruktivt møde – endelig DIALOG. Fremadrettet bliver det ikke formænd / 
næstformænd der inviteres, men to repræsentanter fra hvert Landsby- eller Lokalråd. Der var 
bl.a. indlæg om netop samarbejdet mellem Landsby- / Lokalrådene og kommunen, 
Landsbyhøjskolen, opfølgning på Ejendomsstrategien, mobil- & Internetdækningen. 

9. Opfølgning på henvendelse vedr. bortskaffelse af tang – Lars S. 
Borgerkonsulenten har haft dialog med Dalmose Biogasanlæg. Skal tangen anvendes her, 
kræver det investering i ekstra behandlingsudstyr, en investering de p.t. ikke vil gå ind i. HJ 
Huse er blevet kontaktet af Ole Jørgensen der er formand for en af strandens 
grundejerforeninger, da der er nogle grundejerforeninger der i fællesskab ønsker at få renset 
stranden. Børge tager kontakt til Ole for dialog om emnet. 

10. Orientering fra Eventgruppen – Børge. 
Der er lavet udendørs el stik ved huset. Lars Schou har skaffet el tavle. Bandet Medley har 
bekræftet aftalen, kontrakt er underskrevet. Der er søgt spiritusbevilling hos politiet. 

11. Orientering vedr. projekt ”Boldbaner” – Lars S. 
Projektet nævnt på Borgmestermødet d. 20. maj. Næste møde i arbejdsgruppen d. 16. juni. 



12. Orientering vedr. Landsbyernes Erhvervsnetværk – Lars S. 
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 18. maj – referat og forretningsorden er tidligere rundsendt. 

13. Orientering vedr. strandområdet – Børge. 
Der ønskes drøftelse af infotavle, Havrebjerg modellen, ved genbrugs øerne ved Kongsmark og 
Stillinge. Ib rundsender priser / eksempler. 

14. Orientering vedr. Indian Summer Run – Kirsten. 
Mange sponsorer på plads - SparNord, Reg. revisor Karin Juel, Leif Henriksen, DagligBrugsen, 
Min Købmand Stillinge Strand, Scanmetal og de to store pengebeløb fra Turistforeningen med 
og Slagelse Kommune Fritid og Kultur. Flyers og plakater bliver trykt om lidt og omdelt til 
lokale butikker, løbeklubber, fitnesscentre osv. Omkring 1. juli får alle sommerhusejere en flyer 
i postkassen. Aktiviteterne er på plads - windsurfing, kampsport og spejdere. Vi vil gerne have 
fodbold ungdom eller 8. klasse til at sælge sandwich, kage eller andet. 

15. Eventuelt 

16. Lokalrådsmøde d. 7. september 
Dagsorden: 
  
   


