
Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag d. 3. februar, kl. 19.00 i HUSET 

 

Forplejning: Lars B. 

Fremmødte: Kirsten, Ib, Abdel, Børge, Lars B. & Lars S. (referent) 

Afbud: Marianne, Karen, Yoram & Jack 

 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse: ”Orientering fra HUSET”. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 

 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 

Pakning og fordeling af 2sogne blev klaret som indledning til mødet. Endnu engang er det 

lykkes at fremstille et god og læseværdigt blad. 

”Aflønning” af bude blev kort drøftet, der var enighed om at vederlaget for omdelingen er at 

betragte som B-indkomst, som budene selv skal påføre deres selvangivelser. 

Der skal ilægges girokort i næste nummer af bladet. 

 

4. Siden sidst og i nær fremtid – Lars S. 

4.1. Orientering fra LSKs generalforsamling d. 13. januar. Lars S. ønskede ikke at genopstille til 

formandsposten, der blev besat af Steen Andresen fra Skælskør Lokalråd. Heller ikke 

Abdel ønskede at genopstille til kassererposten, der var umiddelbart ingen kandidater. Lars 

S., som havde stillet sig til rådighed som ”seniorkonsulent” frem til næste 

generalforsamling, påtog sig foreløbigt jobbet som kasserer. Holdningen i 

sammenslutningen er, at vi vil forlange en mere jævnbyrdig dialog med Slagelse 

Kommune. 

4.2. Orientering fra kommunalt ”Dialogmøde” d. 21. januar. Lars S. deltog i mødet, hvor 

ovenstående holdning fra LSK bl.a. blev debatteret. Lars S. opfordrer til fortsat deltagelse i 

disse kommunale møder, helst med to personer fra Hejninge-Stillinge. 

4.3. Sammenlægning og placering af genbrugsplads Vemmelev / Korsør. Vemmelev Lokalråd 

har inviteret til samarbejde i kampen for bevarelse af Vemmelev Genbrugsplads. 

Umiddelbart har vi ikke lige så stor interesse i denne genbrugsplads som Vemmelev 

Lokalråd, selv om denne plads benyttes af stort set alle borgere og sommerhusejere i vores 

område. Vi mener ikke vi har resurser til selve benarbejdet, men bakker naturligvis op i f.m. 

evt. underskriftsindsamling og borgermøder. Lars S. meddeler Vemmelev Lokalråd dette. 

4.4. Orientering fra ”Naturcenter Bildsø”. Lars S. en med i initiativgruppen, som forventes at 

blive centerets første bestyrelse. Der afholdes møde d. 4. februar. 

 

5. Beboermøde lørdag d. 5. marts 2016 – Lars S. 

5.1. Forplejning ved Ib J. Brunch kl. 9.00. 

5.2. Kulturelt indslag i form af lokalt kor ved Ib J. Landsbykoret underholder fra kl. 10.30. 

5.3. Formandsberetning ved Lars S. 

5.4. Regnskabsaflæggelse ved Lars S. Vores kasserer har meldt afbud til mødet p.g.a. arbejde. 

5.5. Fremlæggelse af Lokalrådets planer for det kommende år ved Lars S. Dette punkt 

indskrives i Lokalrådet forslag til nye vedtægter. Dagsordenen for i år forsøges ændret på 

Beboermødet således, at vi allerede fra i år kan informere om vores fremtidsplaner. 

5.6. Revision af vedtægter ved Lars S. Oplæg er tidligere rundsendt og godkendt, også 

ovenstående revision blev godkendt. 

5.7. Kandidater, 4 + 2 suppleanter: 

Marianne – overvejer genvalg 

Karen 

Børge 



Abdel 

Yoram 

Jack – modtager ikke genvalg (heller ikke hvad angår Huset) 

Lars S. 

5.8. Lokalrådets Årspris. Kirsten og Arne fremsender snarest indstilling på to personer, vi skal 

desuden sikre, at disse personer er til stede ved Beboermødet 

5.9. Konstitueringsmøde d. 9. marts. Dagsorden: Konstituering, vedtagelse af Forretningsorden, 

gennemgang af Årshjul, gennemgang af LUPen. 

 

6. Debat og opfølgning på møde med Menighedsrådet. 

Emnet er ønsket behandlet af Yoram, p.g.a. hans afbud udsættes punktet til næste møde 

 

7. Orientering vedr. projekt ”Blomstrende Landsby” – Ib. 

Kontingent er betalt, ansøgningen burde være under behandling, Ib rykker for status til næste 

gang, da vi gerne skulle holde flaghejsning og indvielse af Aktivitetsparken i løbet af foråret. 

 

8. Orientering vedr. Hjertestarter ved Stillinge Strand – Lars S. 

Omkring nytår blev der udøvet hærværk på skabet med lokalrådets hjertestarter ved Stillinge 

Strand. Skabet er helt kaput, hjertestarteren er muligvis overlevet, den er sendt til producenten i 

Irland for kontrol. Nyt skab er opsat, og Lotek har venligst lånt os en hjertestarter, til vi får 

afklaring vedr. vores egen. Vi er efter indslag i TV2ØST blevet kontaktet af Foreningen 

Østifternes, der har doneret 15.000,- kr. til retablering, hvilket nogenlunde dækker nyt skab, ny 

hjertestarter samt genmontering. Disse penge der d.d. indsat på Lokalrådets konto. 

 

9. Orientering vedr. projekt ”Renholdelsesdag” – Lars S. 

Har nu talt med en 8. klasses lærer fra Stillinge Skole, der synes godt om ideen, men er bange 

for ansvaret, når ungerne skal gå langs Bildsøvej og Stillingevej. Projektet er derfor stillet i 

bero. 

 

10. Orientering vedr. projekt ”Strandrensning” – Lars S. 

Der er sendt en henvendelse til Slagelse Kommune for afklaring af juraen for en rensning. 

 

11. Orientering vedr. projekt ”Erhvervsnetværk” – Lars S. 

Lokalrådet er blevet kontaktet af Advokat Lars Poulsen, Hvedevænget, der ønsker at medvirke 

til en ”genstart” af projektet. Lars P. har endvidere kontaktet Ejvind Petersen, Scanmetals, for 

etablering af styregruppe, der herefter består af Lars P., Ejvind P. og Lars S. Første møde i 

styregruppen er onsdag d. 6. januar. På mødet blev det aftalt at styregruppen vil udarbejde 

forslag til vedtægter for ”Landsbyernes Erhvervsnetværk”. Geografisk afgrænses netværket af 

de tre kirkesogne. Styregruppen forventer stiftende generalforsamling i løbet af foråret. 

Lokalrådet er desuden blevet kontaktet af Sanne Salomonsen, Slagelse Kommune, der ligeledes 

gerne vil være med til at løbe projektet i gang igen. Sanne S. har endvidere haft kontakt til 

Landudvikling Slagelse, der ligeledes støtter ideen, muligvis også økonomisk. En økonomisk 

støtte vil dog forudsætte et mere konkret tiltag / projekt, end blot dannelsen af et netværk, f.eks. 

hvis nogle lokale erhvervsdrivende under netværket vil udvikle en ny forretningsidé, måske i 

samarbejde med hinanden. Dette kunne f.eks. være en udnyttelse af tang og alger fra vores 

strande, der med fordel kan anvendes til biobrændsel, gødning m.v. En udnyttelse af dette ville 

udover, at give nogle arbejdspladser, også forskønne strandene og dermed gøre dem mere 

attraktive for såvel fastboende som gæster. 

 

12. Orientering fra HUSET – Lars S, 

HUSgruppen har holdt møde i januar og invitere til ”Arbejdsdag” d. 27. februar kl. 13.00. Vi 

skal have flyttet Idrætsforeningens ting til det lille depot, monteret et par skabe / bordplade til 

vores IT / AV udstyr, flyttet knagerækker fra møde rummene til gangen og placeret klapborde 

og stole. Annette Johnsen bager en kage. Lars S. har haft møde med Slagelse Kommune om 



internetadgang, og der er nu sat gang i etablering af en fiberforbindelse. Det kan ikke afvises, at 

vi selv kommer til at betale en del af udgiften, men i så fald bør dette børes videre op i det 

politiske system, de det ikke kan være rimeligt, at vi skal betale for installationer i en kommunal 

bygning. 

 

13. Eventuelt 

 

14. Lokalrådsmøde d. 2. marts – Forplejning: Yoram 

Punkter til dagsorden: Debat og opfølgning på møde med Menighedsrådet 

     Drøftelse og vedtagelse af Lokalrådets planer for det kommende år. 

     Orientering vedr. projekt ”Bildsø Naturcenter” – Lars S. 

     Orientering vedr. projekt ”Blomstrende Landsbyer” – Ib J. 

     Orientering vedr. projekt ”Strandrensning” – Lars S. 

     Orientering vedr. projekt ”Stillinge Aktivitetspark” – Karen. 

     Orientering vedr. projekt ”Landsbyernes Erhvervsnetværk” – Lars S. 

     Orientering fra HUSETs styregruppe – Lars S. 

 

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

16. Konstitueringsmøde d. 9. marts – Forplejning: Lars S. 

Dagsorden: Kort præsentation af Lokalrådets medlemmer. 

   Valg af Referent. 

Valg af Formand. 

   Valg af Næstformand. 

   Valg af Kasserer. 

   Valg af Webmaster. 

   Valg af Repræsentation til HUSETs styregruppe. 

   Valg af Repræsentation til Stillinge Aktivitetspark. 

   Drøftelse og vedtagelse af Forretningsorden. 

   Gennemgang af Lokalrådets Årshjul. 

   Gennemgang af den Lokale Udviklings Plan. 

   Drøftelse og vedtagelse af Lokalrådets aktiviteter, opgaver og strategier. 

 

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

18. Lokalrådsmøde d. 4. maj – Forplejning: Abdel 

19. Lokalrådsmøde d. 1. juni – Forplejning: Karen 

20. Lokalrådsmøde d. 7. september – Forplejning: Jack 

21. Lokalrådsmøde d. 5. oktober – Forplejning: Børge 

22. Lokalrådsmøde d. 2. november – Forplejning: Marianne 

23. Lokalrådsmøde d. 7. december – Forplejning: Lars B. 


