
Dagsorden til Lokalrådsmøde 

Onsdag d. 6. januar, kl. 19.00 i HUSET 

 

Forplejning: Lars B. – forplejningen kan vi ikke klage over. 

Fremmødte: Lars S., Kirsten, Børge, Abdel, Karen, Ib, Marianne, Yoram 

Afbud: Jack 

 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 

Deadline 10. januar. Beboermødet skal annonceres. 

Lars skriver lidt om hærværket på hjertestarteren. 

Strikkehyggeklubben kommer også med indlæg til bladet. 

 

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

1. Erstatning af hjertestarter ved Stillinge Strand. 

Lokalrådet har ingen forsikring, som dækker hjertestarteren. Vi prøver lige at grave tilbage i 

gamle referater for at se hvordan vi har aftalt omkring dækning. Mener at købmandens 

løsøreforsikring, som minimum dækker tyveri – spørgsmålet om han også har dækning på 

hærværk. Umiddelbart ser det ud til at det mest er skabet det er gået ud4 over. Lars S. får 

checket hjertestarteren hos Lotex. Vi bestiller et nyt skab og finder ud af finansieringen 

efterfølgende. 

 

2. Strandrensning / Aktivitetspark, skal vi holde møde med Lasse Fjeldsted, Slagelse 

Kommune? 

Vi vil undersøge hvorvidt vi kan få renset vores strande af hensyn til turister og andre brugere. 

Og måske det også er en mulighed, at tang og lignende kan bruges som biobrændsel eller 

gødning. Så vi aftaler at der tages kontakt til kommunen via borgerkonsulent Anne Justiano, 

som kan hjælpe os med at finde rette kontaktperson. Yoram laver en kortfattet 

projektbeskrivelse og Lars S. kontakter Anne. 

 

3. Renholdelsesdag lørdag d. 16. april 2016 i samarbejde med Stillinge Skoles 8. klasse og 

Danmarks Naturfredningsforening. Ingen tilbagemelding fra Skolen, måske vi skulle spørge 

Spejderne eller Idrætsforeningen? 

Der har ikke været nogen tilbagemeldinger fra skolen om hvorvidt de ønsker at deltage. Yoram 

tager endnu en gang kontakt – og eller må vi konkludere at interessen ikke er så stor. 

 

 

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

1. Forplejning ved Ib J. 

2. Kulturelt indslag i form af lokalt kor ved Ib J. 

3. Formandsberetning ved Lars S. 

4. Regnskabsaflæggelse ved Camilla J. 

5. Revision af vedtægter ved Lars S. 

6. Kandidater, 4 + 2 suppleanter: 

Marianne – overvejer genvalg 

Karen 

Børge 

Abdel 

Yoram 



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

Lars S. – overvejer genvalg. 

7. Lokalrådets Årspris. 

Vi har i år ikke modtaget nogen indstillinger. Men vi har heldigvis mange gode kandidater i 

vores 2 sogne – og beslutter at indstille 2 kandidater fra Idrætsforeningen. Kirsten og Arne 

skriver et par ord om kandidaterne. 

 

8. Konstitueringsmøde d. 9. marts 

 

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

Ib har henvendt sig til ”Blomstrende Landsby” pga. manglende tilbagemelding på vores 

ansøgning, som vi indsendte 5. august 2015. Carsten, som sidder i godkendelsesudvalget, 

vender tilbage. 

 

7. 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. 

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. 

 

8. Eventuelt 

Yoram: Måske vi burde evaluere mødet som vi havde med Menighedsrådet før jul for at tage 

læringer ind. Kunne vi have gjort noget anderledes? Vi sætter punktet på agendaen i februar. 

Ib: Hvor langt er vi med sammensætningen af et nyt ”Husudvalg”. Lars S. undersøger hvor 

langt man er med at finde en kandidat, som kan repræsentere hallen. Arne kunne med fordel 

undersøge, hvor langt man er i Idrætsforeningen. Stjernen har formentlig Anette, som kandidat 

og i Lokalrådet vil Abdel repræsentere os. 

Lars S.: Vi skal huske at koble alarmen til Huset, når vi forlader Huset. 

 

9. Lokalrådsmøde d. 3. februar – Forplejning: Yoram 

Punkter til dagsorden: Pakning og fordeling af 2sogne + evaluering af forløbet med 

Menighedsrådet. 

 

10. Lokalrådsmøde d. 2. marts – Forplejning: Lars S. 

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

12. Konstitueringsmøde d. 9. marts 

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

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

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

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

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

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

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


