Beboermøde
Lørdag d. 7. marts 2015 kl. 10.00.
Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C.
Kl. 10.00
Foredrag:
Forrygende foredrag med tidligere medlem af Frømandskorpset og Siriuspatruljen Jack Hindborg.
Kl. 12.00
Beboermøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
a. Lokalrådet foreslog Ole Olsen, der blev enstemmigt valgt.
2. Formandens beretning.
a. Efter sidste års beboermøde, konstituerede Lokalrådet sig med genvalg på alle poster. I
starten af vores sommerferie meddelte vores kasserer, Hanne Tew, dog, at hun ikke
længere ønskede at trække det store læs hun havde gjort i 8 år, hun valgte at stoppe sit
virke i Lokalrådet i juli. I oktober var det så Ketty Munch der forlod Lokalrådet, og
således har vores suppleanter Lars Bøcher og Yoram siden været fuldgyldigt medlem af
Lokalrådet. Det tilbageværende Lokalråd takker såvel Hanne som Ketty, for den indsats
de har gjort for rådet og lokalområdet. Ingen i Lokalrådet synes at kræfterne var til at
påtage sig kassererjobbet, men heldigvis meldte en ung økonomistuderende sig, og
siden sommerferien har Camilla Jensen fra Næsby Strand varetaget kassererens
opgaver. Her pr. 1. januar har vi så også læsset HUSETs regnskab over på hende, det
regnskab har jeg tidligere stået for. Vi har dog ikke kunne overtale Camilla til at stille
op til Lokalrådet, da hun jo også skal passe studier og job ved siden af, men vores
vedtægter tillader da heldigvis også, at vi benytter eksterne sagkyndige til specifikke
opgaver. På Lokalrådets vegne vil jeg gerne sige Camilla tak, for hendes tiltrædelse og
indsats, og også tak til Lokalrådets revisorer, Jane Brodthagen og Egon Henriksen, der
igen i år har nærstuderet regnskaberne.
Kort efter sidste års beboermøde var Formænd og Næstformænd for kommunens
Landsby- & Lokalråd samlet til dialogmøde med Kommunen. Her efterlyste
Forvaltningen to landdistrikter, der ville arbejde med Lokal Udviklings Plan. En Plan
der skal samle aktiviteter, tiltag, udvikling, projekter m.v. i et af Kommunen anerkendt
dokument, der giver det nødvendige overblik over lokalområdet, og anviser en ”rød
tråd” for den kommende udvikling af området. Hejninge-Stillinge Lokalråd bød sig
naturligvis straks til, og vores ”ansøgning” slap gennem nåleøjet, dog blev vi parret
sammen med Havrebjerg Sogneforening. Dette ”ægteskab” med Havrebjerg er jo meget
fornuftigt, da Havrebjerg-Hejninge-Stillinge udgør ét skoledistrikt, er fælles om
Idrætshallen i Kr. Stillinge o.s.v., men da det er et ”arrangeret ægteskab”, er det ikke
nødvendigvis et ”lykkeligt ægteskab”, der er i hvert fald en del ”buler” på vejen.
Det er dog lykkes os, at udarbejde et ganske godt grundlag til selve den Lokale
Udviklings Plan. I den forbindelse har vi holdt offentligt møde her i HUSET, hvor vi
har fået en masse gode input fra områdets borgere. Disse input er nu bearbejdet og
tematiseret således, at vi har vedtaget fem særlige strategiske indsatsområder, som vi vil
fokusere på i de kommende par år. De fem indsatsområder er: Erhverv, Natur og
rekreative områder, Institutioner og foreninger, Infrastruktur, Markedsføring. Under
disse fem overskrifter er der naturligvis en yderligere opdeling samt en del konkrete
projekter. Den store overskrift over dem alle er Bosætning, hvis vi skære helt ind til
benet, er langt de fleste af borgerne i vores område husejere, og dermed potentielle
hussælgere. Hvis vi skal have en chance for, at sælge vores bolig på det for os rigtige
tidspunkt og til den rigtige pris, er det bydende nødvendigt at der er nogle købere, der

ønsker at bosætte sig i vores område. Hvis området er kedeligt og inaktivt, hvis
institutioner og foreninger lukker ned, hvis erhvervslivet og butikkerne er døde, så er
der ingen der vil købe vores huse – og stavnsbundet er dermed genindført.
For at sikre udvikling af vores område og for at sikre en positiv bosætning, er vi nød til
at ophøre med at opfører os som fugleunger, der blot åbner næbet, hvorefter nogen
stopper føden ned. Vi er nødt til selv at være aktive, og i løbet af et par måneder ligger
der forhåbentlig også en god Udviklingsplan for mange af de aktiviteter, der er
nødvendige for vores lokalområdes overlevelse og fremtid.
Lokalrådet har i år indgået samarbejde med Grundejerforeningen Stoukærgaard, om
etablering af Stillinge Aktivitetspark. Det er det trekantede område på Solvænget,
overfor det gamle mejeri, som vi har tænkt os at indrette til leg, motion og socialt
samvær. Området skal være for alle aldre, altså fra vugge til urne, det skal være for alle
borgere, altså turister såvel som fastboende. I efteråret plantede vi 70 frugttræer, som vi
håber alle vil passe på, for senere at høste frugten fra. Vi har planer om i år at etablere
faldunderlag for diverse legeredskaber samt forberede flisebelægninger til senere
opførelse af en grillhytte m.v.
Året har også budt på de sædvanlige trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Vi har
ganske vist nu fået en cykelsti mellem Kelstrup og Næsby Strand, og den er vi da rigtig
glade for og stolte af. Men hvor er det dog trist, at Rådgivere og Forvaltning i den grad
misbruger vore skattekroner, som tilfældet er med denne sti. Se blot autoværnet, der i
sig selv er hundedyrt, men nu også har nødvendiggjort en vejudvidelse modsat
cykelstien. Dette voldsomt dyre autoværn har allerede været årsag til én alvorlig
trafikulykke, og flere vil sikkert følge. Nuvel, nu er der cykelsti på den strækning, nu
mangler vi bare Kr. Stillinge-Bildsø og Næsby Strand-Tjæreby. M.h.t. strækningen Kr.
Stillinge-Bildsø er borgere fra Bildsø nu trukket i arbejdstøjet, og har inviteret
kommunalpolitikerne på aftenkaffe d. 19. marts, vi håber de medbringer en check, men
er naturligvis også klar til at slås for bevillingen.
I forbindelse med anlæggelse af cykelsti på strækningen mellem Kelstrup og Næsby
Strand, lykkedes det i øvrigt ikke at få etableret fiberforbindelse på strækningen, til
trods for gentagne opfordringer fra Lokalrådet og det faktum, at gravearbejdet jo blev
udført alligevel.
Lokalrådet har igen i år udgivet 6 super flotte beboerblade. Jeg medbringer ofte disse
blade, når jeg mødes med andre Landsby- & Lokalråd, og bladene vækker altid
misundelse og beundring. Dette er ikke mindst vores redaktørs fortjeneste, herfra skal
lyde en stor tak til ham. Bladet bliver også læst udenfor sognet, det fik jeg bevis på i
lørdags, hvor jeg var til konference på Gerlev Idrætshøjskole. Her blev jeg passet op af
tidligere Borgmester Lis Tribler, der stillede spørgsmål til mit indlæg i februar
nummeret.
3. Kassererens beretning.
a. Se bilag.
4. Indkomne forslag.
a. Lokalrådet har forud for Beboermødet ikke modtaget nogen forslag.
5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
a. Jens Mikkelsen og Jørgen Frandsen blev enstemmigt valgt til stemmetællere.
b. Der skal vælges 3 medlemmer af Lokalrådet samt 2 suppleanter. Lokalrådet foreslår 6
kandidater: Ib Jensen, Lars Bøcher, Kirsten Lambert, Karen Brøndel, Abdel Sabri og
Yoram Roshu. Lokalrådet foreslår at der vælges en ekstra suppleant således, at der er
flere frivillige hænder der kan aktiveres, Beboermødet godkender forslaget. Yoram
Roshu ønsker en suppleantpost, hvorfor lokalrådsformanden opfordrer til ikke at

stemme på ham, da han med færrest stemmer kommer ind på den ønskede
suppleantpost. Stemmefordelingen blev som følger:
Ib Jensen
28
Kirsten Lambert
22
Lars Bøcher
19
Karen Brøndel
9
Abdel Sabri
6
Yoram Roshu
0
De 3 førstnævnte er herefter medlem af Lokalrådet med stemmeret, de 3 sidstnævnte er
suppleanter i den nævnte rækkefølge.
6. Valg af revisorer
a. Genvalg
7. Eventuelt
a. Ketty Munch foreslår, at Lokalrådet ændrer navn fra Hejninge-Stillinge Lokalråd til
Stillinge Lokalråd, da Lokalrådet efter hendes vurdering udelukkende arbejder for Kr.
Stillinge by, pga. engagementet 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.
Forslaget er ikke indkommet rettidigt og kan således ikke behandles på Beboermødet,
men Formanden lover dog, at sætte forslaget på dagsordenen ved førstkommende
Lokalrådsmøde.
b. Ketty Munch foreslår, at Lokalrådet fremadrettet hvert år overfører 2.500,00 kr. til
Hyggeklubben i Præstegården, uden at hyggeklubben nødvendigvis søger om tilskud.
Forslaget er ikke indkommet rettidigt og kan således ikke behandles på Beboermødet,
men Formanden lover dog, at sætte forslaget på dagsordenen ved førstkommende
Lokalrådsmøde.
Kl. 12.45
Overrækkelse af Lokalrådets Årspris
Lokalrådet uddeler jo hvert år et skulderklap til en aktiv i lokalområdet, og i beboerbladet skriver vi
følgende:
Lokalrådets Årspris.
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.
Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en
af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en
indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.
Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har
gjort sig særligt positivt bemærket.
Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave
i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af
lokalområdet.

Lokalrådet modtog inden fristens udløb 6 indstillinger på værdige prismodtagere, og vi har i år langt
vægt på, at give prisen til en der fortsat er særdeles aktiv, ja faktisk en der har en stigende
aktivitetskurve, og denne person er:
Arne Olsen, der i mange år som chefredaktør på 2sogne, har vist hvor flot et beboerblad kan laves.
Arne er desuden aktiv for Lokalrådet, uden dog at være medlem, således deltager han i arbejdet med
informationsskærme og andet markedsføringsarbejde, ligesom han har trukket hårdt i arbejdet for
Picnickoncerterne.
Arne har gennem årerne været aktiv i Idrætsforeningen og derudover ydet en fantastisk indsats som
fodboldtræner for pigerne. Man kunne nu tænke, at Arne har leveret sin borgerpligt her i sognet, men
nej. I 2014 var Idrætsforeningen i overhængende fare for at lukke, da det ikke længere var muligt at
finde frivillige kandidater til bestyrelsesposterne. Arne påtog sig derfor posten som Næstformand i –
hvilket mange sætter stor pris på, da det er af stor betydning for vores Lokalområde, at det er muligt at
dyrke sport lokalt.
Arne deltager også som repræsentant for Idrætsforeningen i den projektgruppe, der arbejder for en
Lokal Udviklings Plan.
Arne er den stille slider, der ikke gør væsen af sig selv, men som lægger rigtig mange kræfter og
resurser i at få det lokale foreningsliv til at fungere. Arne er en god rollemodel for en rigtig ildsjæl og
er absolut en værdig kandidat til Lokalrådets Årspris.
Foruden hæderen, medfølger der jo som bekendt en check på 5.000 kr. Den skal bruges på
prismodtageren selv, og måske hans hustru, og Lokalrådet håber I vil betragte det som en lille tak for
en stor indsats.
Kl. 13.00
Frokost.
Lokalrådet er vært ved buffet fra Stillinge Forsamlingshus.

