Bilag 1 til Beboermødet 17.03.2013

Formandsberetning 2013
Inden Lokalrådet forlod sidste års beboermøde d. 11.marts, konstituerede vi os med
undertegnede som Formand, Ib Jensen som Næstformand, Kasserer blev Hanne Tew
og Marianne Espenhain som referent, og vi har – synes vi selv – været meget aktive i
året der er gået.
Den 18. april var Lokalrådet vært ved et møde om Nabohjælp, vi havde inviteret
pensioneret politiassistent Peter Anker, der holdt et interessant foredrag for de ca. 30
fremmødte. Ved mødet blev der nedsat en gruppe, der skulle arbejde videre med
emnet. Gruppen har holdt flere borgermøder, desværre med meget ringe tilslutning,
så umiddelbart er projektet løbet ud i sandet.
Vi har i året der gik i samarbejde med Idrætsforeningen udarbejdet en
præsentationsfolder om vores dejlige lokalområde. Folderen ligger bl.a. hos
kommunens ejendomsmæglere, på vores hjemmeside www.2sogne.dk hylderne her
ved siden af – I er velkomne til at tage en med hjem.
I Beboerbladet har vi i årets løb skrevet om etablering af en Internetcafé, som en
borger foreslog på sidste års beboermøde. Vi har annonceret efter interesserede
”elever” og efter en underviser, vi har dog ikke modtaget nogen respons på vores
skriverier, så vi må nok konstatere, at behovet ikke er til stede.
Søndag d. 5. august var vi medarrangør af Vestsjællands Gadeteaterfestival. Vi fik
besøg af Jytte Abildstrøms Teatertrup, der opførte stykket ”Livrederliv”. Det havde
været en meget våd morgen, men med teatertruppen kom solen, og ca. 200 borgere
mødte op til en herlig oplevelse. I forbindelse med Gadeteaterfestivalen holdt vi i
samarbejde med HUSET og Hallen loppemarked, der p.g.a. den regnfulde morgen
var flyttet ind i Hallen. Forud for loppemarkedet var der morgenspisning i HUSET.
Lokalrådet har i det forløbende år fulgt kloakering langs strandene, vi har også i år
deltaget i møder om kloakeringen, og umiddelbart forløber projektet nogenlunde efter
planen. I år og næste år kloakeres frem til Støvlebækvej, sydfra, herefter følger så
Stillinge Strand og Bildsø Strand.
Vi har i det forløbende år, også talt og skrevet om ”Projekt Hjertestarter”. Lokalrådet
ville gerne opsætte 4 hjertestartere i vores lokalområde, en ved hver skole og en ved
hver Sparkøbmand. Vi har modtaget 2000,- kr. til projektet fra Arbejdernes
Landsbank, og 2500,- kr. fra Slagelse Diamanten ved Henning Hansen. Vi har lavet
en aftale med Stillingehallen således, at vi deler udgifterne til et udendørsskab til
Hallens hjertestarter, som derefter vil blive placeret udvendigt på Hallen således, at
alle kan komme til den 24 timer i døgnet / 7 døgn om ugen. Vi vil gerne sende en
varm tak til alle bidragsydere.

Fredag d. 31. august var der igen mange mennesker på fodboldbanen, her holdt
Lokalrådet som noget nyt Picnickoncert. Bandet ”Hvide Løgne” affyrede en
kanonkoncert med mange superhits fra ’80erne og ’90erne, musikken var af bl.a.
Halberg/Larsen, Tøsedrengene, Dodo and The Dodos, Sneakers, Anne Linnet Band,
Rugsted/Kreutzfeldt. Ca. 500 musikglade borgere nød en herlig sommeraften i
selskab med venner og naboer. Arrangementet var klart en succes, som vi forsøger at
gentage i år. Ved dette års picnickoncert, der holdes d. 30. august, håber vi på endnu
bedre opbakning og et stort overskud, der ubeskåret skal gå til etableringen af
områdets hjertestartere.
Lokalrådet har gennem årene arbejdet en del med forbedring af trafiksikkerheden i
vores område. Vores højeste prioritet er anlæggelsen af en cykelsti langs Bildsøvej. Vi
er af Vemmelev Lokalråd inviteret med i en arbejdsgruppe, der skal arbejde for
etableringen af østvendte motorvejsramper ved Tjæreby (Bildsøvej). Der er
naturligvis både fordele og ulemper ved etableringen, spørger vi rundt i hele vores
lokalområde, er der formodentlig flertal for etableringen, idet ramperne giver en
lettere tilgang til motorvejsnettet. Etableringen af ramperne vil formodentlig give
øget trafik på Bildsøvej, derfor vil vi arbejde for at anlæggelsen af cykelsti langs
Bildsøvej, udføres før eller sammen med de østvendte ramper.
Slagelse Kommune har i de sidste 5-7 år holdt en Kommunal
Landdistriktskonference. I 2012 blev den holdt i HUSET d. 22. september. Der var
mødt over 60 interesserede borgere, politikere og embedsfolk op, også denne dag
blev vi bespist af Skjoldholm Dinner, og også denne konference bød på mange
interessante indlæg, debatter og meningsudveksling. Der blev som sædvanligt
netværket på tværs af sognegrænserne og mellem forskellige foreninger.
Vi er med i flere projekter, bl.a. ”Projekt Vennelandsbyer”, hvor vi sammen med 3
andre Lokalråd fra Slagelse Kommune, mødes med nogle Landsby- og Lokalråd fra
Lolland Kommune. Den 29. september var vi f.es. på en rigtig god bustur til Askø,
hvor der bl.a. blev drøftet udfordringer med at sikre fortsat udvikling i
landområderne. Den 6. april i år kommer ildsjælene fra Lolland på besøg her hos os,
med rundvisning på Gerlev Idrætshøjskole og Trelleborg, hvorefter vi spiser og
debattere her i HUSET.
Onsdag d. 24. oktober holdt Landdistrikternes Fællesråd, konference i
Landstingssalen på Christiansborg. Undertegnede deltog i denne yderst spændende
dag, hvor der bl.a. var taler af Landdistriktsminister Carsten Hansen (A) og tidligere
Indenrigsminister Bertel Haarder (V). Desuden en masse god debat med andre
folketingsmedlemmer, bl.a. Kristian Thulesen Dahl (DF), Bjarne Laustsen (A),
Annette Lind (A), Anni Matthiesen (V). Der er ingen tvivl om, at man fra

Folketingets side ønsker at kommunerne udarbejder en egentlig Landdistriktspolitik,
og at dialogen med de kommuner der har en sådan vedtaget politik fremover vil køre
i et højere gear. Sammenslutningen af Lokalråd i Slagelse Kommune presser vores
Byråd for en sådan Landdistriktspolitik, så vi også kan få del i udviklingsmidlerne fra
Stat og EU.
Derfor havde Hejninge-Stillinge Lokalråd sammen med Lokalrådet for Hashøj NV
inviteret til Formandsmøde med andre Landsby- og Lokalråd d. 19. november her i
HUSET. 15 repræsentanter fra 10 Råd var mødt frem til en god, konstruktiv debat om
”hvad kan vi bruge hinanden til – og hvad skal vi holde i eget Råd”.
Der var bred enighed om at bruge det kommende år til, ved enhver lejlighed at
udtrykke ønske om / arbejde på, at Slagelse Kommune nu skal have en
Landdistriktspolitik og et Udvalg for Landdistrikter og Øer. Vi vil udarbejde et oplæg
til vores politikere, og vi vil tage initiativ til diverse møder med kommunens politiske
ledelse. Der er aftalt nyt Formandsmøde i maj 2013.
I Lokalrådet fødes mange ideer, men vi har ikke resurser til at føre alle ideerne ud i
livet. Sidste år talte vi om oprettelsen af en Andels Frugt- og Blomsterhave.
Ideen med projektet er at etablere et stykke fælles jord med frugttræer og blomster,
som andelshaverne så knne høste. Området var tænkt som en oase til afslapning og
hygge i fællesskabets tegn. Området kunne etableres i samarbejde med en
boligforening eller boligområde fra en storby – en ”venskabsby” eller en
“venskabsbydel”, hvor vi også kunne afprøve vores markedsføring af de to sogne.
Ideen hviler indtil rette og tilstrækkelige resurser er på plads.
I det forløbende år har Lokalrådet haft en 3-mands gruppe der arbejde med ”Projekt
Blomstrende Landsby”. Arbejdsgruppen havde møde med to komitemedlemmer fra
Landdistrikternes Hus lørdag d. 27. oktober. Den indsendte ansøgning blev
accepteret / imødekommet. Flaget med Stillinges første blomst blev hejst lørdag d. 1.
december. Vi har lånt en af Brugsens flagstænger, og Brugsmanden serverede i
dagens anledning gløgg og æbleskiver på P-pladsen. Undertegnede bød velkommen,
og gav ordet til Slagelses Borgmester, og herefter til Direktør i Landdistrikternes Hus
Carsten Blomberg. Vi havde inviteret 4 folketingsmedlemmer, hvoraf 3 mødte op,
hvilket vi synes er rimelig pænt fremmøde men Stillinge er jo også noget særligt. Af
de 3 holdt Louise Schack Elholm, der er medlem af Folketingets Udvalg for
Landdistrikter og Øer, en flot tale. Talerrækken blev afsluttet af Peter Holst, der er
konsulent i Landdistrikternes Hus.
Som noget nyt er der i år forud for hvert Lokalrådsmøde ”Åbent Lokalrådsmøde”.
Det vil sige, at Lokalrådet den første onsdag i hver måned – dog ikke juli og august –
fra kl. 19.00 til 19.30, meget gerne vi have besøg af de lokale borgere, til en dialog

om aktiviteter og tiltag i vores lokalområde. Møderne foregår her i HUSET. P.g.a.
Grundlovsdag er junimødet rykket til anden onsdag i måneden.
I december sidste år var Ib og undertegnede på besøg i Havrebjerg Sogneforening.
Den 18. februar var hele Sogneforeningen så på besøg her hos os, og vi har aftalt at vi
besøger hinanden en gang hvert halve år, i et forsøg på at fremme samarbejdet og
dialogen med vores nærmeste naboer.
Slagelse Kommune har udsendt Kommuneplantillæg 15 – Stiplan i høring. Der har
været holdt offentlige møder på Skælskør Bibliotek, Den gamle Badeanstalt i
Slagelse og i Korsør Medborgerhus. Høringsperioden er forlænget med en måned til
d. 17. marts 2013, altså idag. Undertegnede deltog i mødet på Den gamle Badeanstalt,
og fremførte her endnu engang kraftig kritik af den forelagte plan. Der var mere end
100 borger der var mødte frem, og mange var oppe i ”det røde felt”. Flere opfordrede
til at indlede en afskedigelsessag mod Lone Wind, der har udarbejdet planen. Flere,
bl.a. undertegnede, opfordrede til at starte på en frisk, med helt nyt kortbilag. Der var
flere ”rystede” politikere tilstede. Efter alt at dømme sendes planen tilbage til
forvaltningen påstemplet ”OMMER”, formentlig tages opgaven fra Lone Wind.
Undertegnede havde i forbindelse med en revision af stiplanen, i fredags et virkeligt
god og konstruktivt møde med Planchef Tine Christiansen.
Lokalrådet holder traditionen tro Valgmøde forud for kommunalvalget til efteråret.
Stillinge Forsamlingshus er lejet onsdag d. 23. oktober 2013. Alle partiforeninger i
Slagelse Kommune er inviteret til kl. 19.00, med ønske om at de sender deres
spidskandidat, flere har meldt positivt tilbage. Peter Sten – tidligere vært på
Regionalen, og ordstyrer ved sidste valgmøde – har givet tilsagn om at være
ordstyrer. Sæt X i kalenderne, kom og se om politikerne er med eller mod os.

