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

Fremmødte: Yoram, Lars S., Børge, Ib, Marianne 

Afbud: Lars B., Jack 

1. Velkommen til gæster / kandidater til Lokalrådet. 

2. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

4. 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. 

5. Siden sidst og i nær fremtid. 
5.1. Ansøgning fra Galleri St. Gallas Venner om tilskud til Art Marked 2015. 
Blandt de fremmødte er der enig om, at vi ikke har mulighed for at støtte arrangementet 
økonomisk – men vil gerne være behjælpelige med udlån af telte og give gode råd omkring, 
hvor det er muligt at søge økonomiske tilskud. 

6. 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 gave til dirigenten.  
På valg er: 

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

Hvervning af nye kandidater? 
  Kirsten Lambert Olsen, Abdel Sabri og Karen Brøndel har meldt sig som kandidater. 

7. Orientering om Lokalrådets økonomi og regnskab for 2014 – Lars S. 
Lars gennemgår økonomi og regnskab. Indkøb af hjertestartere sidste år kan selvfølgelig godt 
mærkes, men ingen overraskelser og der er overskud for året. 

8. Picnickoncert – Marianne. 
Datoen bliver fredag d. 28. august 2015. Der skal søges midler om økonomisk tilskud fra 
Kommunen. Datoen skal meldes ud i næste udgave af 2Sogne. Alle i Rådet er selvfølgelig 
velkomne til at deltage i arbejdsgruppen. 



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. Vi skal have en dialog med 
Slagelse Kommune, hvorefter vi fortsætter arbejdet lokalt. Buller har tilbudt at stå for 
vedligehold af trampestierne. Vi har fra Kommunen fået bevilliget 50.000 kr. – og med den jord 
vi ønsker at leje for at kunne lave trampetri fra Kelstrup til Støvlebækvej & og fra Mindestenen 
og til Kelstrup, vil det være muligt at afholde udgifterne inden for rammen. Det er nok vigtigt, 
at der opsættes skraldespande – så disse trampestier ikke blive til gene med henkastet affald etc. 
for lodsejerne. Vi kan også overveje opsætning af Info tavler i forbindelse med disse 
trampestier. 

10. Orientering vedr. Lokal Udviklings Plan – Lars S. 
Ib og Lars S. deltog d. 6. februar i et meget konstruktivt møde med Sanne Salomonsen og 
Suzanne Ditlevsen fra LandLabDK, vi har nu fundet en rigtig struktur / opbygning for vores 
grundlag til Udviklingsplanen. Der har efterfølgende været afholdt projektgruppemøde d. 17. 
februar, hvor Havrebjerg Sogneforening fik ”kniven for struben”, i det vi nu vil vide om de vil 
yde et bidrag eller ”skrives ud af planen”. De ønsker fortsat at deltage, men har herefter igen 
forholdt sig passiv og undladt at bidrage. Der er afholdt endnu et projektgruppemøde d. 3. 
marts, her fremlægges nyt grundlag for Udviklingsplanen, hvor Havrebjerg er ”skrevet ud”. Der 
er endvidere aftalt projektgruppemøde d. 10. marts, hvor Slagelse Erhvervscenter og muligvis 
VisitSjælland deltager. 

11. Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Ib. 
Parken er startet op med plantning af 65 træer. Der er mange andre planer på tegnebrættet, fx 
legeplads, bålplads , etc. Flere lokale erhvervsdrivende har vist interesse for arrangementet og 
flere har lovet at vende tilbage. Lars S. har desuden søgt Kommunen økonomisk støtte på 
30.000 kr., som er bevilget.  Ib håber legepladsen er etableret omkring sommerferien. 

12. Lokalrådsmøde d. 1. april – Forplejning: Ib 
Punkter til dagsorden: Debat om informationstavler – Ib. 

    Orientering fra Stigruppen – Lars S. 
     Orientering vedr. LokalUdviklingsPlan – Lars S: 
     Orientering fra Slagelse Kommune – Lars S. 

Evt. flytte mødedato i Lokalrådet hen over sommerperioden for at 
sikre mødedeltagelse hele vejen rundt. 

13. Eventuelt. 
Vedr. informationstavle skal vi igen overveje hvor mange tavler vi ønsker og hvilke strategiske 
områder det ville være godt at have sådan en tavle.  Vi tager emnet op til næste møde. 

14. Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: Kirsten 
15. Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: 2. suppleant 
16. Lokalrådsmøde d. 2. september – Forplejning: Jack 
17. Lokalrådsmøde d. 7. oktober – Forplejning: Børge 
18. Lokalrådsmøde d. 4. november – Forplejning: Marianne 
19. Lokalrådsmøde d. 2. december – Forplejning: Lars B. 
20. Lokalrådsmøde d. 6. januar – Forplejning: Yoram 
21. Lokalrådsmøde d. 3. februar – Forplejning: Lars S. 



22. Lokalrådsmøde d. 2. marts – Forplejning: Ib. 
23. Beboermøde d. 5. marts – Forplejning: Kirsten


