Referat fra Lokalrådets årlige beboermøde
Søndag d. 11.03.2012 kl. 10.00
i Huset
1. Valg af dirigent
Lokalrådet foreslår Lars Bøcher, til at varetage dirigentrollen, hvilket han accepterer.
Beboermødet er lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtigt.
2. Formandens beretning
Ved Lokalrådets konstituering efter sidste års beboermøde, udpegede vi Helle Jongshøj,
Vivi Jensen og undertegnede til Stillingehallens bestyrelse, et tillidshverv der dog
var rimeligt kortvarigt, da Stillingehallen allerede i maj holdt sin første offentlige og
demokratiske generalforsamling. Det udemokratiske, men dog vedtægtsbestemte,
bånd mellem Lokalrådet og Hallen var efter 23 år nu endeligt brudt. Stillingehallens
bestyrelse vælges nu endelig demokratisk på en generalforsamling, hvor alle
borgere over 18 år i Havrebjerg, Hejninge og Stillinge sogne har stemmeret og er
valgbare. Denne demokratiseringsproces har været et af Lokalrådets fokusområder i
nogle år.
Lokalrådet skrev i det tidlige forår høringssvar i forbindelse med den nye skolestruktur.
Dette svar var koordineret med høringssvar fra Bestyrelsen for Stillinge skole og
Stillinge skoles inspektør. Der har været en god dialog mellem Lokalrådet og skolen
om dette varme emne, og siden har det jo vist sig at politikerne lytter, i hvert fald
får Stillinge skole nu lov at bestå som en selvstændig enhed, og med et større
skoledistrikt end tidligere. Alt i alt kommer Stillinge skole nok styrket ud af det
seneste års skoledebat.
Sidste år barslede kommunen også med en ny plan for den kollektive trafik, også her
var der tale om nedlæggelser og omlægninger, der forringede mulighederne for
borgerne i vores
landdistrikt. Lokalrådet skrev også her høringssvar og var i dialog med andre lokale
ildsjæle samt kommunen. Resultatet blev en udsættelse af planerne, forvaltningen
arbejder nu på en revideret plan, og Lokalrådet vil naturligvis holde øje med
resultatet.
Lokalrådet har siden sidst i 2007 været stærkt involveret i etableringen af et fælles
samlingssted for lokalområdets mange foreninger og frivillige, og endelig sidste stod
HUSET her. Vi fik ikke alle vores ideer med, men vi fik stor indflydelse på de fysiske
rammer. Administrationen og organisationen af HUSET er lagt i hænderne på en
bestyrelse af lokale ildsjæle, der var generalforsamling i oktober sidste år, og alle
borgere i alle borgere over 18 år i Havrebjerg, Hejninge og Stillinge sogne har
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Vi fra lokalrådets side ønsker bestyrelsen
held og lykke, ligesom der skal lyde et stort tillykke til vores lokalområde, det er
ikke mange steder i landet, der i krisetider kan fremvise så flot og udbytterigt
resultat som HUSET her. Vi håber rigtigt mange i lokalområdet vil tage HUSET til sig,
og bruge det flittigt.
Lokalrådet har i samarbejde med Stillinge Idrætsforening udarbejdet en
præsentationsfolder for vores lokalområde. Vi har søgt kommunen om midler til
trykningen, men har endnu ikke fået svar. Det er meningen at folderen skal
husstandsomdeles samt lægges hos turistbureauerne, ejendomsmæglerne og andre
steder, hvor mennesker færdes. Vi håber folderen er på gaden inden påske.
Slagelse kommune arbejder med et kommuneplantillæg der udelukkende skal
omhandle stier. Det drejer sig om cykelstier, pænt etablerede og offentlige
afmærkede stier, men også om historiske og måske glemte stier, det er også
trampestier f.eks. langs vores mange vandløb. For at komme med input til dette
arbejde, er der nedsat 3 følgegrupper, en med medlemmer fra ”de grønne råd” –

d.v.s. friluftsrådet, dansk vandrelav m.fl., en med repræsentanter fra lodsejerne –
primært
landbrugsorganisationerne, og endelig en gruppe med repræsentanter for Landsby- og
Lokalrådene i Slagelse kommune. Traditionen tro er vores Lokalråd stærkt
repræsenteret i denne gruppe, i det både Jane Brodthagen fra Kelstrup og Børge
Carlsen fra Næsby Strand er med i gruppen.
I det forgangene år har Lokalrådet taget initiativ til et samarbejde med skolen omkring
indsamling af affald fra naturen. Vi håber skolens 7. klassetrin vil deltage i projektet
under rammerne i det landsdækkende projekt, der køres af Danmarks
naturfredningsforening. Vi har dog ikke fået respons fra klasselærerne endnu.
Også i forbindelse med øget trafiksikkerhed, især for vores børn, har Lokalrådet
inviteret til samarbejde. Skolen, Ungdomsklubben og Idrætsforeningen er inviteret
med i samarbejdet. Idrætsforeningen har dog ikke været interesseret i arbejdet, og
resurserne fra de øvrige har ikke været så store. Der er dog blevet holdt et par
møder, hvor også Ejler Nielsen – herboende, tidligere færdselsbetjent og
byrådsmedlem – her deltaget.
Lokalrådet har også forsøgt sig med nogle fællesmøder mellem lokalområdets øvrige
foreninger, primært Hallen og Idrætsforeningen, heller ikke i dette samarbejdes
forum er der den store energi at spore.
Lokalrådet vil gerne involvere sig i en markedsdag, hvis de erhvervsdrivende og
plejecenteret vil genoplive den tradition. Vi vil også gerne involvere os i afholdelse af
byfest i sognet, jeg vil dog gerne appellerer til at byfesten placeres ved Hallen og
HUSET, da det er det kulturelle centrum i sognet. Det er her vi har faciliteterne, og
det er her vi kan udvikle os, uden at hænge fast i sentimentale drømme om fordums
glade dage.
Lokalrådet har siden sidste beboermøde holdt øje med kloakeringen langs stranden,
umiddelbart skrider arbejdet planmæssigt frem, dog er arbejderne i den første del af
Næsby Strand stærkt forsinket, ligesom bygherre-leverancerne også
halter bagefter. Sidste år blev den sidste del af Næsby Strand til og med Dybkærvej
kloakeret, heller ikke her har bygherren leveret de endelige brønddæksler. I år er
turen så kommet til Kelstrup Strand frem til Alminderenden, hvor der er 355
ejendomme der skal tilsluttes.
Formandens beretning blev taget til efterretning. Men efterfølgende kom der
kommentarer fra bl.a.:
 Birgit Kokholm, Næsby Strand grundejerforening: Birgit Kokholm ønsker at høre,
hvorvidt lokalrådet arbejder for trafiksikkerheden ved Næsby strand og reetablering af veje efter kloakering
 Lars Schou gør opmærksom på, at vi arbejder bredt med trafiksikkerhed i
lokalrådet og det er ingen hemmelighed at lokalrådet prioritere at arbejde for at
få en cykelsti på Bildsøvej.
 Egon Henriksen gør opmærksom på, at der i mange år er kæmpet for en cykelsti
på Bildsøvej – og da som han påpeger at vores børn er vigtige for lokalområdet,
hvorfor han håber lokalråder vil fortsætte med arbejde på sagen.
3. Kassererens beretning
Herefter redegjorde kassereren for et flot regnskab, der viser der i år er balance mellem
udgifter og indtægter, i det Lokalrådet har brugt en del midler til inventar til HUSET.
Regnskabet blev godkendt af beboermødet.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)

4 medlemmer skal vælges for 2 år, 1 medlem skal vælges for 1 år.
Der skal afgives 4 navne på hver stemmeseddel – således at de kandidater som får
flest stemmer, bliver valgt for 2 år.
Der er valgt 2 stemmetællere – Lone Larsen og Egon Henriksen.
Lokalrådet foreslår følgende kandidater:
 Ketty Munch
 Børge Carlsen
 Marianne Espenhain
 Carsten Berg
 Jack Rasmussen
 Mads Jensen
 Lars Schou
Ingen blandt de fremmødte ønsker at stille op til Lokalrådet, hvorfor valget
gennemføres med ovenstående kandidater.
Stemmerne fordeler sig som følger, som er valgt for en 2-årig periode i prioriteret
rækkefølge:
 Marianne Espenhain
 Lars Schou
 Børge Carlsen
 Carsten Berg
Stemmerne fordeler sig som følger, som er valgt for en 1-årig periode:
 Ketty Munch
Supleanter:
 1. suppleant: Mads Jensen
 2. suppleant: Jack Rasmussen
6. Valg af revisorer
Jane Brodthagen og Egon Henriksen er valgt.
7. Valg til andre foreninger/institutioner/udvalg, i det omfang disse foreningers/
institutioners/udvalgs vedtægter fordrer dette.
Ingen valg.
8. Eventuelt
Lars orienterer om planer for kommende aktiviteter:
 Lokalrådets er af Slagelse Kommune inviteret med i et samarbejde om afholdelse
af dette års Teaterfestival. Der kommer således, en professionel teatergruppe til
vores sogn i den første weekend i august, altså d. 3-5. august, hvor de vil
opsætte en forestilling under åben himmel med havet som tema.
 Lokalrådet vil i det kommende år arbejde videre med projekt ”Blomstrende
Landsbyer”, et projekt der involverer lokalområdets øvrige foreninger og ildsjæle.
Projektet skulle gerne ende med et mere formaliseret samarbejde foreningerne
imellem, en større forståelse og støtte af hinanden og måske en egentlig plan for
lokalområdets udvikling. Projektet er også en del af den markedsføring af vores
område, der er nødvendig for vores erhvervsdrivende, for det private hussalg og
for det fortsatte foreningsliv. Vi håber rigtig mange af sognenes borgere vil støtte
op om projektet, der vil lidt senere på foråret blive inviteret til møde om
projektet.
 Lokalrådet vil fortsat søge samarbejde om trafiksikkerheden og renholdelsen i
vores sogne, vi vil fortsat støtte op om byfesten og HUSETs arrangementer. Sidst
men ikke mindst, vil vi meget gerne i dialog med lokalområdets andre borgere
om nye tiltag og initiativer.

Stillinge Plejehjem holder lørdag d. 19. maj fra kl. 10.00-14.00 fest med mange
forskellige spændende aktiviteter – bl.a. kommer Kirsten Sigsgaard forbi og
underholder.
Buster Hansen foreslår, at Lokalrådet tager hånd om problematikken omkring at alle
borgere fra 1. januar 2015 forventes at have en mailadresse – hvilket kan være en
udfordring for måske især den ældre del af befolkningen.
Birgit Kokholm – Næsby Strand grundejerforening – spørger ind til hvor meget
Lokalrådet gør i forhold til trafiksikkerhed ved Næsby Strand – og nævner bl.a.
manglende virkning af de nye chikaner på Bildsøvej… Kloakering langs stranden,
hvor man er lovet reetablering af vejene, som ikke helt er i hus. Birgit Kokholm
ønsker også at høre hvor langt man er med Ådals projektet. Børge Carlsen oplyser,
hvad han har kendskab til indtil nu.
Ros til Ib Jensen, som er webmaster på hjemmesiden ”2Sogne” – for en imponerende
flot hjemmeside.
Efterfølgende holdt Lokalrådet et konstituerende møde, hvor bestyrelsen blev
som følger:
Formand: Lars Schou
Næstformand: Ib Jensen
Kasserer: Hanne Tew
Sekretær: Marianne Espenhain

