
Referat fra Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 4. februar, kl. 19.00 i HUSET 

Forplejning: Lars B. 
Fremmødte: Yoram, Lars B., Ib, Børge og Lars S. 
Afbud: Marianne og Jack 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt med tilføjelse af et nyt pkt. 11 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 
10. marts 2015 er deadline for indlæg til næste udgave for 2Sogne. Girokort ilægges i næste 
nummer – omdeles omkring 1. april. 

4. Siden sidst og i nær fremtid. 
4.1. Der er tvangsauktion over Støvlebækvej 2, tirsdag d. 17. februar. Vi håber på hurtig 

overtagelse – renovering eller nedrivning. 
4.2. Skal vi gentage succesen med Picnickkoncert? Hvilken dato? Fredag d. 28. august foreslås. 

5. Beboermøde lørdag d. 7. marts 2015 kl. 10.00  – Lars S. 
Dagsorden / program er rundsendt og bringes i 2sogne primo februar. Stillinge Forsamlingshus 
er kontaktet for levering af frokost. I fald der kommer rigtig mange, håber vi Stillingehallen er 
ledig. Lokalrådet foreslår Ole Olsen som dirigent (han er indforstået). Lars skaffer stor check / 
diplom til Årsprisen. Ib skaffer vingave til dirigenten.  
På valg er: 

Ib Jensen 
Lars Bøcher (Hanne) 
Yoram Roshu (Ketty) 
1. suppleant 
2. suppleant 

Hvervning af nye kandidater?? 
  Kirsten Lambert Olsen har meldt sig som kandidat. 
Der ud over arbejder alle rådsmedlemmer på, at skaffe nye kandidater. Yoram ønsker en plads 
som suppleant. I forbindelse med Lokalrådets Årspris vedtages etablering af en ”Wall of fame” i 
HUSET, med billede / tekst om de forskellige modtagere. 

6. Digitale infoskærme – Ib. 
Vi har fået tilbud på soft- & hardware fra Infolands samarbejdspartner. I fald vi skal have tre 
gode skærme, der kan anvendes i sollys – løber projektet op i ca. 100.000,00 kr. Umiddelbart en 
temmelig høj pris, hvorfor det besluttes at søge alternativ. Lars S. designer / prissætter manuelle 
infoskabe til næste møde. 

7. Orientering fra Slagelse Kommune – Lars S. 
7.1. Der er i 2015 og i overslagsårene afsat 700.000,- kr. til borgerstyrede budgetter. Kommunen 

vil i 2015 involvere 3-5 lokalområder i projektet, heriblandt Hejninge-Stillinge. Projektet 



går ud på øget borgerindflydelse og øget vækst i lokalområderne. De 700.000,- kr. kan 
søges af de 3-5 lokalråd, til konkrete projekter i lokalområderne. Kriterierne for projekter 
debatteres på LTEs udvalgsmøde i februar, men bundlinjen for projekter er øget bosætning 
= øget skattegrundlag. Politikerne har besluttet at tildele 100.000,- kr. til hvert af de tre 
områder der arbejder med ”Borgerdreven Innovation” (LokaleUdliklingsPlaner), herunder 
Havrebjerg-ejninge-Stillinge 

7.2. Kommunen opfordrer desuden til debat om landdistrikternes organisation. Det kunne 
måske være en fordel, hvis 2-5 Landsbyråd gik sammen og dannede et egentligt Lokalråd, 
og dermed dannede et lokalt kraftcenter. Landliv i Slagelse kommune (det tidligere 
Kontaktudvalg af Lokalråd i Slagelse kommune), bakker op om ideen. 

7.3. Slagelse kommune vil i forbindelse med den nye Ejendomsstrategi, inddrage Lokalrådene i 
dialogen om en mere effektiv udnyttelse af kommunale ejendomme samt arbejdet med at 
udvikle og prioritere opgaver i forbindelse med kommunale ejendomme. 

8. Motionsweekend i Bildsø Skov – Lars S. 
Stillinge IF arbejder på et motionsløb med udgangspunkt i Bildsø Skov. Lokalrådet bakker op 
om dette arrangement, under Idrætsforeningens ledelse, og understøtter en udvikling af 
arrangementet i samarbejde med de øvrige involverede. 

9. Orientering fra Stigruppe – Lars S. 
Møde i gruppen (Kirsten Lambert, Lars B., Børge, Buller og Lars S.) d. 5. februar, hvor de 
forskellige strækninger, anlæg og økonomi er på dagsordenen. 

10. Orientering vedr. Lokal Udviklings Plan – Lars S. 
Møde vedr. Planens struktur og opbygning afholdes d. 6. februar, hvor Ib og Lars S. deltager. 
Med på mødet er en konsulent fra Aalborg Universitet, der har god viden om og konkrete input 
til emnet. Vi forventer der er projektgruppemøde senere i februar og møde med det lokale 
erhvervsliv engang i marts. I den forbindelse er der aftalt et møde mellem Slagelse Erhvervsråd, 
Sanne Salomonsen og Lars S. medio februar. 

11. Cykelsti langs Bildsøvej – Lars S. 
Borgere fra Bildsø har tages initiativ til et møde med blandt andre Borgmesteren d. 19. marts, 
mødet holdes i Bildsø, Lars S. deltager for Lokalrådet. 

12. Lokalrådsmøde d. 4. marts – Forplejning: Yoram 
Punkter til dagsorden: Orientering fra Slagelse Kommune – Lars S. 
     Beboermøde 2015 – Lars S. 

Picnickoncert 2015 – Marianne. 
 Orientering fra Stigruppen – Lars S. 

     Orientering vedr. Udviklingsagentuddannelsen – Lars S. 
Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Ib 

     Orientering vedr. lokalrådets økonomi og regnskab for 2014 – Lars S. 
     Orientering vedr. LokalUdviklingsPlan – Lars S. 

13. Eventuelt. 

14. Beboermøde d. 7. marts – Forplejning: Lars S. 
15. Lokalrådsmøde d. 1. april – Forplejning: Ib 
16. Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: Kirsten 



17. Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: 2. suppleant 
18. Lokalrådsmøde d. 2. september – Forplejning: Jack 
19. Lokalrådsmøde d. 7. oktober – Forplejning: Børge 
20. Lokalrådsmøde d. 4. november – Forplejning: Marianne 
21. Lokalrådsmøde d. 2. december – Forplejning: Lars B. 
22. Lokalrådsmøde d. 6. januar – Forplejning: Yoram 
23. Lokalrådsmøde d. 3. februar – Forplejning: Lars S. 
24. Lokalrådsmøde d. 2. marts – Forplejning: Ib. 
25. Beboermøde d. 5. marts – Forplejning: Kirsten


