
Referat fra lokalrådsmøde 
Onsdag d. 4. juni, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte: Ib, Jack, Lars S., Ketty, Hanne, Marianne, Yoram, Børge  

Afbud: Lars B. 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 
Der blev d. 28. maj ilagt kort i alle blade. På kortets ene side er der en liste 
med vigtige telefonnumre og en reklame fra vores hovedsponsor. På kortets 
anden side er der anvisning af placering af de 5 hjertestartere i de 2 sogne. 
Oplaget er øget med 100 stk. til 1.600 blade, da dagligvarebutikkerne her i 
sommermånederne hurtigt løber tør. 
Vi skal huske at reklamere for Picnic og foredrag med Per Larsen i næste 
udgave af 2Sogne – deadline er d. 10.07.2014. 

4. Opfølgning på kommunalt forsøgsprojekt – Lars. 
4.1.Der har været møde om emnet med Havrebjerg og Forvaltningen d. 15. 

maj. Her blev rammerne udstukket fra Forvaltningen. Havrebjerg 
Sogneforening forelægger projektet i bestyrelsen, og meddeler 
efterfølgende om de vil være med. Der er møde med Havrebjerg, 
Forvaltningen og Hejninge-Stillinge igen d. 16. juni kl. 19.00. 

4.2.Der har været møde mellem Lokalrådets arbejdsgruppe og 
Stoukærgaards arbejdsgruppe d. 21. maj. Stoukærgaard vil gerne stille 
areal til rådighed for Aktivitetsplads med: Frugthave, grillhytte, 
legeplads m.v. Der er møde i denne gruppe igen d. 17. juni. 

4.3.Som en del af det kommunale projekt, optages der protræt film af de 
tre lokalrådsformænd fra Bisserup, Hashøj Nordvest og Hejninge-
Stillinge. 1. optagedag i Hejninge-Stillinge var d. 23. maj. Næste 
optagedag bliver en onsdag eller søndag i juni, optagelsen vil bl.a. være 
ifm. aktiviteter hos AktivNaturVelvære i Bildsø Skov. 

5. Foredrag med Per Larsen – Ketty. 
Datoen bliver mandag d. 18. august 2014 kl. 19.00. Input til plakat, flyers 
og indlæg til 2Sogne udarbejdes. Vi regner med at tage entre på 50 kr. til 
foredraget og overskuddet vil ubeskåret gå til Børnecancerfonden. 
Lokalrådet har besluttet at støtte op økonomisk, således at 
Børnecancerfonden doneres med 5000 kr. Lokalrådet giver kaffe og kage til 
dagens arrangement. 



6. Picnickoncert – Marianne. 
Bandet “Morphar and The Lady Killers” er booket til dagen – d. 22.08.2014. 
Der er skrevet et indlæg i 2 Sogne, hvor vi opfordrer lokale 
erhvervsdrivende til at støtte økonomisk op omkring arrangementet. Som 
scene forventer vi at benytte en gardintrailer fra en lastbil, hvilket vil spare 
rådet for en betydelig udgift. Nu udestår bare det praktiske arbejde mht. at 
få trykt plakater, søge diverse tilladelser (spiritus & ophængning af 
plakater), aftaler omkring lån af fadølsanlæg, bestilling af drikkevarer, etc. 
Lars skal huske at søge om spiritusbevilling. 

7. OK-aktiviteter – Børge. 
Det er svært at finde folk til disse OK-arrangementer blandt 
Idrætsforeningens og Lokalrådets medlemmer, hvorfor vi vil meddele 
Brugsen, at vi ikke ønsker at stille med ressourcer til at stå sammen med 
OK-folkene. Lars meddeler Brugsen (Henning) at vi ønsker at opsige 
sponsoratet. Efterfølgende kontaktes OK. 

8. Økonomi – Hanne. 
Hanne gennemgår Lokalrådets økonomi. 

9. Eventuelt. 
Skilte til hjertestartere skal på plads, så det er muligt at finde dem. Jack har 
rykket Trygfonden, som d.d. har lovet at sende disse skilte. Lars har 
allerede nogle skilte fra Lotek, som han skal have afleveret hos Jack. 

Kort har været rundt at uddele vores hjertestarterkort rundt omkring – og 
disse kort er modtaget meget positivt. Vi kunne også overveje at lægge kort 
i lokale boder rundt omkring. 

Generelt trænger vores gadekær og branddamme i vores Lokalråds område 
til renovering. Vi beslutter at kontakte Slagelse Kommune (miljø) – Ketty er 
tovholder på opgaven. 

Troels Brandt fra Hashøj NordVest har spurgt om vi ikke skulle mødes til 
grillarrangement sammen – og vi synes det er en god ide, spørgsmålet er 
bare hvornår det skal være. 

Børge nævner, at det er inspirerende at Havrebjerg kan holde kulturdag. 
Kunne vi ikke gøre noget lignende. Alle synes det er en god ide. 

10.Kommende møder: 
Lokalrådsmøde d. 3. september – Forplejning: Lars 
Lokalrådsmøde d. 1. oktober – Forplejning: Ib 
Lokalrådsmøde d. 5. november – Forplejning: Ketty 
Lokalrådsmøde d. 3. december – Forplejning: Jack (Julefrokost) 
Lokalrådsmøde d. 7. januar – Forplejning: Hanne 
Lokalrådsmøde d. 4. februar – Forplejning: Børge 



Lokalrådsmøde d. 4. marts – Forplejning: Marianne 
Beboermøde d. 7. marts – Forplejning: Lars Böcher 
Lokalrådsmøde d. 1. april – Forplejning: Yoram 
Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: Lars 
Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: Ib 


