
Referat fra møde Hejninge Bylaug / Hejninge-Stillinge Lokalråd. 
Onsdag d. 2. november, kl. 19.30 i HUSET 

Fremmødte:  
Tine, Lisbeth, Brian, Lars S, Børge, Kirsten, Yoram, Karen, Lars B., Marianne 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden. 
Kort præsentation af mødedeltagerne. 

2. Beboerbladet 2sogne 
Hejninge Bylaug opfordres til at sende tekst og billeder til 2sogne@gmail.com. Det er vigtigt, at 
få fortalt ”den gode historie” om vores lokalområde. 

3. Beboermøde d. 9. marts 2017 kl. 19.00 
Der er to nuværende medlemmer af Lokalrådet, der ikke modtager genvalg. Hejninge Bylaug 
opfordres til at finder en kandidat således, at de to sogne knyttes tættere sammen og samarbejdet 
mellem Bylauget og Lokalrådet styrkes. 
”Medlemskab” af lokalrådet kræver ingen særlige forudsætninger, blot ca. 20 timer 
mødeaktivitet pr. år. Der er ikke noget ”tvangsarbejde” i Lokalrådet, hvert medlem yder efter 
egne evner, interesser og ressourcer. 

4. Opfølgning vedr. markedsføring. 
Dialogmødet d. 6. oktober. Gode informationer, idéer og videndeling på dialogmøde med 11 
repræsentanter fra Plejehjemmets Venner, Landsbykoret, Stillinge skole, Askehavegaard, 
Susanne Hvitnov/Art Market og Stillinge Kirke/Hejninge Kirke. Blandt andet idé om afholdelse 
af et årligt fælles åbent hus / Åben Landsby, som også Erhvervsfællesskabet arbejder på. Der 
var interesse for fælles afholdelse af kursus om den gode historie med Christina Kabel. 

5. Opfølgning vedr. plantning af blomsterløg. 
Slagelse Kommune indkøber en mængde blandede blomsterløg til plantning foran områdets 
byskilte. Der forventes lagt ca. 1 m² á 50-100 stk. ved hvert skilt af en blanding af krokus, 
pelehyacint og påskeliljer. Da der jo skal arbejdes tæt på trafik, skal der max. to personer i gang 
hvert sted, og vi skal sikre at alle er iført refleksveste samt har opstillet rødtoppe eller 
skærmende bil til markering af arbejdet. Vi kan låne rødtoppe på materielgården og ligeledes få 
veste, hvis vi mangler. Per, Karens mand, har på forhånd været rundt for at fjerne græs og 
ukrudt, så det bliver nemmere at grave løgene ned. Husk selv at medbringe arbejdshandsker, 
spader og gule veste/farvestrålende jakker. 
Lars S. afhenter blomsterløg, som kan afhentes hos ham eller alternativt kommer han ud med 
dem. Lars S. sender mail, når han har løgene.. Blomsterløg fordeles og de enkelte aftaler selv 
indbyrdes, hvornår de sætter løgene. 

 Bildsø - 4 skilte - Abel og Yoram 
Stranden - 5 skilte - Abdel og Yoram 
Kr. Stillinge - 5 skilte - Karen og Per 
Øster Stillinge - 5 skilte – Lars og Lars 
Kelstrup - 4 skilte - Ib, Kirsten og Arne  
Næsby Strand - 4 skilte - Ib, Kirsten og Arne  
Hejninge - 3 skilte - Hejninge Bylaug  
Næsby By - 2 skilte - Hejninge Bylaug  



6. Forslag og ideer til fælles projekter og arrangementer. 
Måske realisering af Bylaugets projektforslag i forbindelse med projekt ”Borgerne bestemmer”. 
Alle foreninger i Slagelse Kommune kan søge midler via Fonde.dk til forskellige projekter. 

7. Forslag og ideer til fremadrettet samarbejde. 
Lokalrådet foreslår fællesmøde to gange årligt – eventuelt forår og efterår. Så næste møde kunne 
være april 2017. 

8. Opfølgning på rundtur med kommunens vejchef – Lars S 
Kommunalt notat efter rundturen er vedhæftet som bilag. Man kunne med fordel følge op på 
denne plan og måske tage en opfølgningstur. 

9. Eventuelt 
Abdel spørger om vi låner borde og stole ud fra Huset – da han har fået en forespørgsel. 
Holdningen er, at vi ikke låner ud pga. slid, etc.  

Tak for god ro og orden1 


