Referat fra Beboermøde
Søndag d. 17. marts 2013.
Kort præsentation af lokalområdets øvrige foreninger:
På grund af sygdom og kommunikationsbrist fra Lokalrådets side er der ikke sendt officielle
invitationer ud, men der er repræsentanter fra følgende foreninger tilstede:
Plejehjemmets Venner ved Ib Hansen:
Støtteforeningen består af 19 medlemmer. Foreningen holder loppemarked den første lørdag i
hver måned på den gule gård bag gadekæret. Disse arrangementer går forrygende og
foreningen har netop kunne aflevere 250.000 kr til plejehjemmet, som går til forbedringer af
forholdene på plejehjemmet. I år er haven sikret, således at beboere fra demensafdelingen
også kan færdes i haven.
Tude Å foreningen ved Ole Olesen:
Tude Å foreningens formål og aktiviteter præsenteres kort.
Ole Olesen kommer også lige omkring koklappelauget ved Næsby Strand.
Huset ved Ib Jensen:
Ib fortæller om diverse foreninge, som benytter Huset og orienterer om diverse aktiviteter. Se
mere omkring kommende arrangementer på www. 2Sogne.dk
Beboermødet:
1. Valg af dirigent
• Lokalrådet foreslår Ib Hansen, som modtager valget.
• Ib Hansen takker for valget og godkender, at beboermødet er varslet i henhold
til vedtægterne.
2. Formandens beretning
• Se bilag 1.
• Birgit Kokholm :Spørgsmål til hvorvidt Lokalrådet vil indgå i problematikken
omkring kloakeringen og afslutningen heraf, som pågår langs strandene. Det har
Lokalrådet ikke planer om og henviser til Slagelse Kommune.
• Jørgen Frandsen: Med hensyn til stisystemer vurderer Jørgen Frandsen, at det er
betryggende at sagen sendes retur, da det fremsendte materiale var af en meget
ringe kvalitet.
• Ole Olsen: Mht. mulighed for IT-undervisning - foreslår Ole Olsen at Lokalrådet
tager kontakt til LOF, for at høre hvorvidt de kunne oprette et IT- kursus herude
for interesserede borgere
• Birgit Kokholm: Spørger til hvorvidt ”østvendte ramper” Rådet ønsker at gøre
deres indflydelse gældende ved at deltage i de kommende arbejdsgrupper.
• Formandens beretning godkendes.
3. Kassererens beretning
• Se bilag 2.
• Regnskabet godkendes.
4. Indkomne forslag
• Lokalrådets forslag til vedtægtsændringer. Efter 35 år vil Lokalrådet foreslå en
mindre navneændring – og forslaget går på at forenkle navnet til Hejninge
Stillinge Lokalråd. Det har ingen praktisk betydning for andre ting.
Navneændring godkendes.
5. Valg af Lokalråd og suppleanter
• Hanne, Ketty, Ib og Jack er på valg – og alle modtager genvalg.
• Der mangler en suppleant, men ingen blandt de fremmødte er interesseret i
dette hverv, hvorfor posten er ubesat.
6. Valg af revisorer
• Egon Henriksen og Jan Brodthagen modtager genvalg, som revisorer.
7. Eventuelt
• Præsentation af Lokalrådets nye logo.

Birgit Kokholm spørger ind til, hvorvidt Lokalområdet arbejder med at få
etableret chikaner på områdets veje. Lars henviser til Vej og Park i Slagelse
Kommune.
• Jørgen Frandsen gør opmærksom på, at det i denne måned er 35 år siden at
Lokalrådet blev stiftet!
• Ib Jensen reklamerer for postkort og reklamekort som ligger på bordene. Disse
kort kan frit og kvit tages med hjem og benyttes som god reklame for
lokalområdet.
8. Overrækkelse af Lokalrådets Årspris.
• Årsprisen på kr. 5.000 går til Ib Hansen fra Plejehjemmets Venner.
Tilkendegivelsen er selvfølgelig til eget brug og er tænkt som en donation til
plejehjemmet :o)
• Tilkendegivelse til Helge Christiansen, som har valgt at stoppe med at stå for
årets byvandringer, som har kørt med succes i rigtig mange år til glæde for
områdets borgere.
•

Lokalrådet har som afslutning på dette års Beboermøde inviteret Gert Rune – ”Den etbenede
Ironman”, til at holde foredrag for os. Kom og hør om hans ”rejse” fra kræftramt teenager til
topidrætsmand.
I august 2011 “fejrede” Gert Rune sit 25-års-jubilæum som etbenet. I den anledning satte han
sig for at blive den første dansker med kun ét ben, der gennemfører en såkaldt Ironman, en
ekstrem fysisk og mental udfordring. Efter mere end et års hård træning gennemførte han på
under 13 timer.
Som 16-årig fik Gert Rune konstateret knoglekræft. Efter fire måneders intensiv kemoterapi
gav lægerne op, og han fik amputeret sit venstre ben midt på låret. Trods hårde odds fik Gert
kæmpet sig tilbage, og fysisk blev han erklæret rask. Mentalt var der dog meget han skulle
overvinde, og han måtte igennem en nødvendig forandringsproces, der skulle ændre hans liv
for altid.
Gert Rune lagde al sin energi i svømmesporten og fik hurtigt sportslig succes. Efterhånden
vendte lysten til livet tilbage, og han deltog blandt andet ved OL. Han trodsede systemets
tilbud om et liv på overførselsindkomst og gjorde i stedet erhvervskarriere hos bl.a. A.P. Møller
– Mærsk.
I dag driver Gert Rune egen foredragsvirksomhed, med hvilken han inspirerer og motiverer
medarbejdere i danske virksomheder og organisationer til at overkomme tidens forandringer
og til stadighed udvikle deres fulde potentiale. Han har efteruddannet sig i formidling, adfærd,
kommunikation og mentaltræning.
Fra knoglekræft til Ironman – ingen forandring er umulig.
Det er ikke udefrakommende udfordringer og forandringer, der afgør, om vi som mennesker
har et godt liv. Det er måden hvorpå vi forholder os til udfordringer og forandringer, der er
altafgørende.
I dette foredrag motiverer Gert Rune sine deltagere til at gribe tidens og hverdagens
udfordring. Via sin unikke historie inspirerer han til at turde møde forandringer med oprejst
pande, frem for at søge flugten fra disse. En forandring må aldrig blive et problem, for så
stopper udviklingen. Derimod gælder det om at gøre forandringen til en positiv udfordring,
som kan hjælpe en til at få succes – både som organisation og som menneske.
Gert tager udgangspunkt i de valg, der har hjulpet ham siden han som 16-årig fik amputeret
sit ene ben, og frem til i dag hvor han er blevet Danmarks første Ironman med kun ét ben.

