
Referat fra lokalrådsmøde 
Onsdag d. 2, april, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte: Lars S, Hanne, Ketty, Ib , Børge  Jack, Yoram, Lars B., Marianne, 
Arne 
Afbud: Ingen. 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
2. Opfølgning på dialogmøde  med Slagelse kommune d. 1. april. 
3. OK samarbejde 
14. Eventuelt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. Præsentation af lokalrådsmedlemmerne. 
Rådet præsenterer sig, da der nu er nye medlemmer tilstede. 

4. Konstituering. 
Formand: Lars Schou 
Næstformand: Ib Jensen 
Kasserer: Hanne Tew 
Referent: Marianne Espenhain 

5. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 
Vi beslutter at bevare vores telefonnumre i 2Sogne som hidtil – så det er 
muligt at kontakte os. 
Mht. firmaprofiler vil vi gerne pleje vores annoncører i 2Sogne, hvorfor vi i 
første omgang tilbyder dem en profil i bladet. Hanne kontakter nu 
Kildemosen Smedie. 
Vi skal have udarbejdet et kort, som er velegnet til ophængning på 
opslagstavler eller lignende, med placering af hjertestartere og nyttige 
telefonnumre på bagsiden. Vi kunne godt bruge en sponsor fra 
lokalområdet, til at hjælpe os økonomisk med denne opgave. 

6. Siden sidst og i nær fremtid. 
6.1.Forretningsorden og fremtidig organisering. 

Da Huset nu er lagt sammen med Lokalrådet var det nok en god ide, at 
vi tilpasser forretningsordenen den nye virkelighed. Lars S. vil komme 
med et oplæg.  
Vi har et lokalt blad, som Arne Olsen hjælper Rådet med. 
Lokalrådet har også en forpligtelse til at passe mindestenen på 
Støvlebækvej. Vi har det sidste års tid haft en aftale med en pensionist, 
som passer området omkring stenen for os. Forslag om, at der bliver 
opsat skraldespand ved Mindestenen. Hvem gør noget her mon? Vi har 
også en 4 mands gruppe som tager sig af Huset mht. det praktiske.  



Vi har derudover OK sponsoratet, hvor vi 6-7 gange om året står ved 
Brugsen mhp. at dele OK-kort ud.  
Vi har også et par arbejdsgrupper – bl.a. omkring Blomstrende 
Landsbyer, Picnickoncert etc. Så vi kunne måske med fordel lave et 
tillæg til forretningsordenen med disse underudvalg. 

6.2.Opfølgning på dialogmøde med kommunen 1. april 
Formænd og næstformænd for alle Lokalråd var inviteret til dialogmøde, 
hvor diverse udvalgsformænd og repræsentanter var tilstede. Det var en 
positiv oplevelse, hvor der er mere fokus på landudvikling. Der er blevet 
ansat en borgerdirektør og diverse udvalg er nu interesserede i at 
komme i dialog med Lokalrådene. Der blevet bl.a. efterspurgt hvilke 
kompetencer der findes i de enkelte råd. Der er også lagt op til, at der 
udarbejdes udviklingsplaner i de enkelte Lokalråd. Og vi skal jo alligevel 
i gang, da dette er kravet for at få blomst 2 i Blomstrende Landsby.  

6.3.OK 
Børge har taget første tjans med OK i samarbejde med Petanque 
klubben. Børge har allerede lavet aftale med de samme Petanque folk 
om at mødes igen til næste arrangement d. 16. april 2014. Børge 
foreslår, at vi bestiller plakater som kan reklamere lidt for hvem man 
støtter økonomisk ved at ”tanke lokalt”. Måske vi skal vi forsøge at få 
udarbejdet nye kort – så vi er helt sikker på, at støtten går her til 
Lokalområdet. Vi kunne måske med fordel gøre sedler klar så kunder, 
der allerede har kort, støtter vores Lokalråd. Det er kortholder selv, der 
skal foretage denne ændring og derfor kan vi med fordel hjælpe med 
denne overflytning af sponsorat. 

7. Opfølgning på møde vedr. udvikling – Lars. 
Møde d. 10. marts med Slagelse Kommune vedr. erhvervsudvikling m.v. i 
Kr. Stillinge. I mødet deltog: Formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 
Villum Christensen, Planchef Tine Christiansen, Afdelingsleder for Vej & 
Trafik Christian Schou Rasmussen, Direktør Ejvind Petersen (Scanmetals), 
Direktør John M. Jensen (HJ Huse), Lokalrådsformand Lars Schou og 
Lokalrådsnæstformand Ib Jensen. Et meget positivt møde med emnerne: 

Erhvervsudvikling i Kr. Stillinge. 
Bosætning. 
Rekreative udviklingsmuligheder. 
Digital infrastruktur. 
Etablering af cykelsti langs Bildsøvej. 

Der blev aftalt en køreplan ang. erhvervsudviklingen samt udvidelse af 
sportsarealerne ved skolen. Der blev talt om øget pres for udbredelse af 
fibernet samt etablering af cykelsti langs Bildsøvej fra Næsby Strand til 
Tjæreby. Godt gået ;-) 

8. Hjertestartere – Jack/Lars. 



Alle skabe er nu monteret. Trygfonden er underrettet, og leverer skilte, der 
henviser til hjertestarterne. Jack tager kontakt til Steen fra Lotek mht. at få 
installeret opdateret software på hjertestarterne. Lars skal lige huske at 
sende dette telefonnr. til Jack. 

9. Opfølgning på kommunalt forsøgsprojekt – Lars. 
Emnet blev debatteret på møde d. 26. februar med Borgerdirektør Lone 
Petersen. Hun opfordrede til så bred forankring som muligt. Der blev afholdt 
møde d. 19. marts, hvortil lokalområdets øvrige foreninger og institutioner 
var inviteret. Kun Ungdomsklubben Stjernen og Idrætsforeningen Aktiv 
Natur Velvære havde resurser til fremmøde. Lokalrådets stiprojekt blev 
udvidet med et Naturcenter i Bildsø skov. 

10.Opfølgning på Beboermødet 
33 borgere hørte Kaare Johannesson, 27 borgere afgav stemme ved valg til 
Lokalrådet, med følgende fordeling: 

24 stemmer på Lars Schou   Lokalrådsmedlem 
23 stemmer på Marianne Espenhain Lokalrådsmedlem 
18 stemmer på Børge Carlsen  Lokalrådsmedlem 
18 stemmer på Jack Rasmussen  Lokalrådsmedlem 
16 stemmer på Lars Böcher   1. suppleant 
9 stemmer på Yoram    2. suppleant 

23 havde tilmeldt sig frokosten. 

11.Orientering fra HUSET – Ib. 
Automaterne forsøges solgt, Vesthallen er muligvis interesseret i 
sodavandsautomaten og Stillingehallen måske i kaffeautomaten. 
Der er p.t. 23 tilmeldte til Foredrag d. 10. april og 3 til 1-hjælps-kursus d. 
26. april. Vi skal have markedsført dette kursus bedre, så Lars får lavet en 
plakat til ophængning ved Brugsen. Lars laver muligvis lidt ekstra plakater. 
Husk Marianne har nøglen til skabet ved Brugsen – bare giv hende et ring. 

12.Opfølgning på ”Håndbog for Lokalrådsmedlemmer” – Lars. 
Oplæg fremvises på mødet.  

13.Kommende møder: 
Lokalrådsmøde d. 7. maj – Forplejning: Lars Bøcher 
Lokalrådsmøde d. 4. juni – Forplejning: Yoram 
Lokalrådsmøde d. 3. september – Forplejning: Lars 
Lokalrådsmøde d. 1. oktober – Forplejning: Ib 
Lokalrådsmøde d. 5. november – Forplejning: Ketty 
Lokalrådsmøde d. 3. december – Forplejning: Jack (Julefrokost) 
Lokalrådsmøde d. 7. januar – Forplejning: Hanne 
Lokalrådsmøde d. 4. februar – Forplejning: Børge 
Lokalrådsmøde d. 4. marts – Forplejning: Marianne 
Beboermøde d. 7. marts – Forplejning: Lars Bøcher 
Lokalrådsmøde d. 1. april – Forplejning: Yoram 



Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: Lars 
Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: Ib 

14.Eventuelt: 
Hanne: Vi skal have bestilt 2 nye Lokalrådsjakker til vores nye suppleanter. 
Ketty: Var til foredrag med Per Larsen d. 19. marts. Ketty synes det var et 
godt foredrag, så hun vil høre hvorvidt vi er interesseret i at få foredraget 
herude. Spørgsmålet er bare hvad er prisen for sådant et arrangement. 
Marianne: Koncept for picnickoncert – punktet skal sættes på til næste 
Lokalrådsmøde.  


