
Referat fra Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 7. januar, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte: Lars S., Lars B., Jack, Ib, Børge, Marianne 
Afbud: Arne 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 
10. januar 2015 er deadline for indlæg til næste udgave for 2Sogne.  

4. Siden sidst og i nær fremtid. 
4.1. Hvervning af nye kandidater til Lokalrådet. Invitation til vores møde d. 4. februar. Vi 

forsøger at finde kandidater hver især. 

4.2. Motionsweekend i Bildsø Skov.  Eventuelt kunne Stillinge Idrætsforening, Aktivt Natur 
Velvære, Slagelse kommune (lån af kolonien) og Lokalrådet gå sammen om at holde en 
motionsweekend til sommer bl.a. for at markedsføre området. Vi kunne starte med at 
kontakte Idrætsforeningen. Lars S. kontakter Arne Olsen.  

4.3. Spiritusbevilling. Forslag om at søge en mere permanent tilladelse til Huset. Lars S. har 
lavet udkast til ansøgning, som sendes afsted når alle Lokalrådsmedlemmer har skrevet 
ansøgningen under. 

4.4. Orientering vedr. Kommunalbestyrelsens / Direktionens tiltag til decentral styring og øgede 
kompetencer til Lokalrådene (Formandsmøde d. 15. januar). Der har været snakket om 
mere decentralisering og borgerdrevne budgetter – hvor man så selv kan have 
medindflydelse inden for nogle givne rammer. Vi hører nærmere, når der har været 
formandsmøde i næste uge. 

5. Opfølgning på Stigruppe – Lars S. 
Møde i gruppen (Kirsten Lambert, Lars B., Børge, Buller og Lars S.) d. 17. december. 
Forskellige stiforløb, anlæg og vedligehold samt formidling blev debatteret. Stiforløb fra 
Kelstrup langs Støvlebæk rende, via Støvlebækvej, til Kongshøj, har gruppen givet 1. prioritet. 
Stiforløb fra Mindestenen på Støvlebækvej langs Almindrende til Kelstrup Strand, med 
forbindelse til Kelstrup via Lyagervej, har fået 2. prioritet. Stiforløb fra Kelstrup via Gasekær og 
Birkemosen til Strandvejen samt fra Kildemarksvej til Tude Å er også på ønskelisten. 

6. Helge Christiansen – Arne. 
Har talt med Helge. Vi skal finde en måde at lægge tingene på nettet. Måske kan man kontakte 
”Slagelse Leksikon”. Måske vi i Lokalrådet bør købe hæftesamlingen, som fysisk kan 



opbevares i Huset. Og måske vi kan få hæfterne skannet ind elektronisk, så det er muligt senere 
at søge i informationer. Arne må kontakte Helge Christiansen. 
  

7. Opfølgning på Lokal Udviklings Plan – Lars S. 
Slagelse Kommune (Projektmedarbejder i Planafdelingen) er ved at udarbejde en skabelon for 
Planen. Arbejdsgruppen er ved at omsætte stikord og input til prosa. Vi forventer, at holde møde 
med / for de lokale erhvervsvirksomheder i februar. Vi forventer, Slagelse Erhvervsråd deltager 
sammen med Kommunen. Vi forventer på et senere tidspunkt at mødes med de lokale 
institutioner. Den lokale Udviklings Plan forventes, at være færdig inden sommerferien. 

8. Opfølgning på Stillinge Aktivitetspark – Ib. 
Der er som bekendt plantet en masse frugttræer. Desværre har vi fået nogle kedelige (negative) 
tilbagemeldinger fra grundejerforeningen Agervænget, som går lidt på pensionisternes fred og 
ro. De er nok især nervøse for cykelbanen og ser for sig, at der samles en masse unge på 
området med larm og ballade. Der er inviteret til dialogmøde den 6.januar 2015 i HUSET. 

9. Opfølgning på Udviklingsagentuddannelsen – Lars S. 
Ved mødet d. 18. november var der god energi og konstruktiv debat. Selvom ”undervisningen” 
måske ikke giver så meget nyt til vores projekter, lærer vi lidt hver gang. Forløbet fortsætter 
frem til foråret 2015. 

10. Digitale infotavler – Ib. 
Der har for måneder siden været kontakt til firmaet som infoland annoncerer med og Ib har nu 
modtaget nogle tilbud, som skal granskes lidt nøjere til næste møde. 

11. Beboermøde lørdag d. 7. marts 2015 kl. 10.00  – Lars S. 
Dagsorden / program er rundsendt og bringes i 2sogne primo februar. Stillinge Forsamlingshus 
er kontaktet for levering af frokost. I fald der kommer rigtig mange, håber vi Sillingehallen er 
ledig. 
På valg er: 

Ib Jensen 
Lars Bøcher (Hanne) 
Yoram Roshu (Ketty) 
1. suppleant 
2. suppleant 

12. Valg af kandidat til Lokalrådets Årspris. 
Indstillede  kandidater blev drøftet på dagens møde. 

13. Eventuelt. 
Intet til punktet. 

14. Lokalrådsmøde d. 4. februar – Forplejning: Lars B. 
15. Punkter til dagsorden: Hvervning af nye kandidater – Lars S. 

Info skærme. 
     Motionsweekend i Bildsø Skov? 
     Orientering fra kommunalt landdistriktsmøde – Lars S. 



Orientering fra Stigruppe – Lars S. 
     Orientering om Lokal Udviklings Plan – Lars S. 
     Orientering om Beboermødet – Lars S. 

16. Lokalrådsmøde d. 4. marts – Forplejning: Yoram 
Picnickoncert 2015 

17. Beboermøde d. 7. marts – Forplejning: Lars S. 
18. Lokalrådsmøde d. 1. april – Forplejning: Ib 
19. Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: 1. suppleant 
20. Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: 2. suppleant 
21. Lokalrådsmøde d. 2. september – Forplejning: Jack 
22. Lokalrådsmøde d. 7. oktober – Forplejning: Børge 
23. Lokalrådsmøde d. 4. november – Forplejning: Marianne 
24. Lokalrådsmøde d. 2. december – Forplejning: Lars B. 
25. Lokalrådsmøde d, 6. januar – Forplejning: Yoram


