
Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag d. 1. april, kl. 19.00 i HUSET 

 

Fremmødte: Lars S., Kirsten, Yoram, Abdel, Karen, Marianne, Arne. 

Afbud: Ib, Børge, Jack 

 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 

10. maj 2015 er deadline for indlæg til næste udgave for 2Sogne. 

Måske vi næste gang skulle skrive et indlæg omkring regler for udlejning, hvordan man booker, 

etc. – så vi får benyttet Huset mest muligt. 

Vi har besluttet at lægge girokort i de blade, som ligger hos vores købmænd og Brugsen, så 

sommerhusgæsterne har mulighed for at støtte Rådet. 

Husk at få udarbejdet firmaprofiler og tag nogle gode billeder. Måske vi skulle besøge Tammys 

Hjemmeservice. 

 

4. Det nye Lokalråd. 

En hurtig præsentation af Rådets medlemmer gemmes til næste møde, da der er flere afbud til 

dagens møde. 

 

5. Konstituering. 

Umiddelbart efter beboermødet konstituerede Lokalrådets sig med følgende valg: 

Formand:  Lars Schou Pedersen 

Næstformand: Ib Jensen 

Kasserer:  Camilla Jensen (udenfor Lokalrådet) 

Referent:  Marianne Espenhain 

Formanden anbefaler valget endeligt godkendt med nærværende referat. 

 

6. Forslag 1 fra Beboermøde. 

Ketty Munch foreslog, at Lokalrådet ændrede navn fra Hejninge-Stillinge Lokalråd til Stillinge 

Lokalråd, da vi efter hendes vurdering udelukkende arbejder for Kr. Stillinge by, pga. vores 

engagement i Stillinge Aktivitetspark. 

Formanden er meget forundret over forslaget. Som tidligere lokalrådsmedlem har Ketty stemt 

for dette engagement i Lokalrådet. Desuden er Ketty bekendt med Lokalrådets engagement i 

mange andre ting, f.eks. modstanden mod opførelsen af et kraftværk i Hejninge, samarbejdet 

med Vemmelev Lokalråd om etablering af østvendte motorvejsramper ved Tjæreby, vores 

samarbejde med Aktiv Natur Velvære om etablering af et naturcenter i Bildsø Skov, vores 

arbejde for etablering af cykelsti langs Bildsøvej osv. 

Formanden anbefaler at Rådet forkaster forslaget og der er enighed blandt fremmødte 

rådsmedlemmer, at der ses ikke et behov for at ændre navn. 

 

7. Forslag 2 fra Beboermøde. 

Ketty Munch foreslog, at Lokalrådet fremadrettet hvert år overførte 2.500,00 kr. til 

Hyggeklubben i Præstegården, uden at hyggeklubben nødvendigvis søgte om tilskud. 

Formanden opponerer, hvis Rådet hvert år skal overføre tilskudskroner til samtlige foreninger i 

de to sogne, vil vores midler meget hurtigt slippe op. Desuden bør tilskud kun tildeles efter 

Rådets behandling af konkrete ansøgninger. 

Formanden anbefaler at Rådet forkaster forslaget, hvilket der er stemning for. 

 



8. Forretningsorden – Lars S. 

8.1. Drøftelse og revision af vedhæftede forretningsorden. 

Ingen kommentarer umiddelbart 

8.2. Vedtagelse af mødedatoer. 

Afventer til maj mødet.  

 

8.3. Valg af tovholdere til de forskellige projekter / aktiviteter. 

Gennemgang af nuværende tovholdere og projekter. 

 

8.4. Drøftelse og revision af vedhæftede plan for årsregnskab. 

Flere poster kunne med fordel slås sammen, så årsregnskabet er mere overskueligt. 

 

 

9. Orientering vedr. ”Indian summer run” – Kirsten L. 

Motionsløb for børn og voksne med ruter på forskellig længde afhængig af fysik. 

Idrætsforeningen, lokalrådet og lokale initiativtagere er sammen om at stå for dette arrangement. 

Gruppen har modtaget et tilskud på 15.000 kr. fra Slagelse Turistforening til dette arrangement. 

Arrangementet er nærmere beskrevet i 2Sogne. Det koster 50 kr. pr. voksen at deltage. 

 

10. Orientering vedr. HUSET – Lars S. 

HUSET har nu overført alle midler til Lokalrådets konto, ca. 80.000,00 kr. HUS gruppen har 

efterfølgende indkøbt nyt møblement til 37.100,00 kr. HUSET har solgt flaskeautomaten til SBI 

for 12.000,00 kr. Der er investeret i lydanlæg til 18.750,00 kr. Der arbejdes på, at få etableret 

fiberforbindelse, hertil skal afsættes ca. 20.000,00 kr. Her i foråret indgår tilskud fra Slagelse 

Kommune (Kultur- & Fritid) på 21.000,00 kr. 

 

11. Orientering fra Beboermøde i Bildsø – Lars S. 

Der blev d. 19. marts holdt borgermøde i Bildsø med henblik på at få etableret cykelsti mellem 

Kr. Stillinge og Bildsø snarest muligt. Hele Bildsø og Kommunalbestyrelsen var inviteret, og 

der var ca. 70 personer (inkl. børn), der havde taget imod invitationen. Fra 

Kommunalbestyrelsen deltog Sten Knuth, Helle Jacobsen, Kurt Rasmussen og Henrik 

Brodersen. Budskabet blev positivt modtaget af politikerne, der naturligt nok intet kunne love. 

Et par af politikerne indrømmede, at de ikke var bekendt med de faktiske forhold – smal, stærkt 

trafikeret vej med dårlige oversigtsforhold, mange skolesøgende børn (flere end 30) m.v. 

Efterfølgende har TV2-ØST fulgt op på emnet med et indslag i nyhederne lørdag d. 21. marts. 

Der er igangsat en underskriftsindsamling og oprettet Facebookgruppe, til fordel for projektet. 

Bildsøborgerne har dannet en lille arbejdsgruppe med henblik på fortsat pres på Slagelse 

Kommune for etablering af cykelstien Formenden har på Lokalrådets vegne givet vores fulde 

støtte og opbakning til projektet. 

 

12. Orientering fra Slagelse Kommune – Lars S. 

Borgerdrevne budgetter eller ”Borgerne bestemmer” som tiltaget nu hedder, er et projekt, hvor 

Slagelse Kommune i 2015 uddeler 100.000,- kr. til fem lokalområder, heraf Havrebjerg-

Hejninge-Stillinge. Ideen er at borgerne i de enkelte lokalområder, på demokratisk vis, fordeler 

midlerne til forskellige projekter. Umiddelbart er det LUP-projektgruppen der løfter 

forberedelserne til opgaven. Der holdes borgermøder d. 23. april og d. 11. juni i HUSET, med 

Hallen som backup. 

 

13. Picnickoncert d. 28. august 2015 – Marianne E. 

13.1. Supplering og præsentation af arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppen består indtil videre af Børge, Jack, Arne og Marianne – som har 

deltaget ved forrige arrangementer. Brugsens bestyrelse plejer også at stille op mht. 

hjælp til fadølsanlæg og lignende – og vi vil selvfølgelig kontakte dem igen. 



Picnicgruppen vil dog have brug for frivillige hænder på dagen – især i forbindelse med 

oprydning efter arrangementet. 

 

Der arbejdes i skrivende stund på at finde et band – og i skrivende stund har vi modtaget 

et tilbud fra det semi-lokale band Soulman. Bandet har dog ikke egen lyd-/lysmand – 

hvilket vi p.t. undersøger prisen på. Når der er truffet aftale med band – vil Marianne 

søge støtte via Slagelse Kommune. 

Abdel, Hanne og Kirsten melder sig under fanerne til at deltage på dagen. 

Lars S. skal igen i år søge spiritusbevilling til dagen. 

 

 

 

14. Orientering fra Stigruppe – Lars S. 

Formanden har haft møde med Slagelse Kommune, vi kan ikke anvende kommunale midler til 

leje af jord eller driftsomkostninger. De kommunale midler kan udelukkende anvendes til én 

gangs udgifter til anskaffelse af skraldestativer, skilte, informationsfoldere, indvielsesfest, 

indkøb af redskaber til vedligehold m.v. Lars S. skal ud og tale med et par lodsejere, når tiden 

tillader det. 

 

15. Orientering vedr. Lokal Udviklings Plan – Lars S. 

15.1. Der er holdt projektgruppemøde d. 10. marts, med deltagelse af Slagelse 

Erhvervscenter. Slagelse Erhvervscenter er meget ivrige efter at indgå samarbejde om 

netværksdannelse mellem de lokale erhvervsdrivende. Vi inviterer i fællesskab til 

dialogmøde ultimo maj. 

15.2. Slagelse Kommune og Havrebjerg Sogneforening er nu gået med til at vi arbejder i to 

spor / hastigheder. Vi fortsætter i vores tempo, og forventer det endelige udkast til en Lokal 

Udviklings Plan færdigt i maj 2015. Havrebjerg Sogneforening deltager fortsat i vores 

møder, og fortsætter i deres tempo med udarbejdelse af grundlag for udviklingsplanen. Når 

dette grundlag er færdigt, skriver Slagelse Kommune Havrebjerg-området ind i vores plan, 

der herefter vil dække alle tre sogne. 

15.3. Innovationsgruppen håber vores endelige Lokale Udviklings Plan kan præsenteres på 

borgermøde d. 23. april. 

 

16. Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Ib J. 

16.1. Gruppen har valgt at prioritere opbygning af bund / flisebelægninger for diverse 

aktiviteter i område 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 og 1.14, se vedhæftede situationsplan. Gruppen 

har søgt – og fået – 30.000,00 kr. fra kommunens landdistriktsmidler til formålet. Gruppen 

forventer at med rabat fra leverandører og brug af frivillig arbejdskraft, kan denne del af 

projektet realiseres i dette forår. 

16.2. Gruppen har valgt at prioritere legepladsen, område 1.5, og har indhentet tilbud fra 

firmaet Indu. De etablerer faldunderlag, opstiller legeredskaber og vedligeholder anlægget 

(lovpligtigt legepladseftersyn hvert år er inklusiv) i 7 år, for en årlig udgift på ca. 25.000,00 

kr. Gruppen har indsamlet 25.000,- kr. fra Scanmetals, 5.000,- kr. fra Jongshøj Maskiner og 

4.000,- kr. fra Kr. Stillinge EL, altså foreløbig 34.000,00 kr. til formålet. Gruppen fortsætter 

sponsorjagten, men søger Lokalrådet om garanti for 50 % af restbeløbet, altså max. 

75.500,- kr. over 7 år, eller ca. 10.800,- kr. årligt. Det forventes at GF Stoukærgaard giver 

en lignende garanti. 

Blandt de fremmødte i Rådet er der stemning for at undersøge yderligere muligheder for at 

støtte op omkring Aktivitetsparken. Er det tilstrækkeligt gennemtænkt, at Lokalrådet 

forpligter sig 7 år ud i fremtiden til dette konkrete projekt? Kan der sidde andre 

Rådsmedlemmer om et par år, som har en anden holdning? Kan der komme andre 

spændende projekter med tiden, som vi må fravælge at støtte af økonomiske grunde? 

 

 



17. Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: Kirsten 

Punkter til dagsorden: Informationstavler – Ib J. 

     Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Ib J. 

Picnickoncert – Marianne 

Indian summer run – Kirsten  

 

18. Eventuelt. 

Abdel: Omdeler Stafet for Livet, som er aktiviteter der støtter Kræftens bekæmpelse. Rådet 

anbefaler at disse pjecer skaffes elektronisk og sendes til Ib, som sikkert gerne vil lægge disse 

på hjemmesiden, da det støtter en god sag. 

Lars S.: Konkurrence i Slagelse Kommune er tidligere sendt ud af Lars. 

Konkurrencerne går på at ”reklamere” for eget område og der er 3 muligheder: 

1. Et fantastisk foto fra området 

2. En kort historie 

3. En lille videofilm 

 Konkurrencen løber hele maj måned. Lars har meldt tilbage, at vi er interesserede. 

 

19. Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: Abdel 

20. Lokalrådsmøde d. 2. september – Forplejning: Ib 

21. Lokalrådsmøde d. 7. oktober – Forplejning: Jack 

22. Lokalrådsmøde d. 4. november – Forplejning: Børge 

23. Lokalrådsmøde d. 2. december – Forplejning: Marianne 

24. Lokalrådsmøde d. 6. januar – Forplejning: Lars B. 

25. Lokalrådsmøde d. 3. februar – Forplejning: Yoram 

26. Lokalrådsmøde d. 2. marts – Forplejning: Lars S. 

27. Beboermøde d. 5. marts – Forplejning: Ib. 

28. Lokalrådsmøde d. 6. april – Forplejning: Kirsten 


