
Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag d. 3. juni, kl. 19.00 i HUSET 

 

Forplejning: Abdel 

Fremmødte: Abdel, Karen, Ib, Lars, Marianne, Jack,  

Afbud: Børge, Lars B., Yoram 

 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat fra sidste Lokalrådsmøde og  Beboermødet fra marts er godkendt. Referatet fra 

Beboermødet er allerede lagt ud på vores hjemmeside.  

 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 

10. juli 2015 er deadline for indlæg til næste udgave for 2Sogne. 

HUSK: De gode historier – Aktivitetsparken (Ib), Picnickoncerten (Marianne), Indian summer 

Run (Arne). 

 

 

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

4.1. Oplæg til Lokalrådets videre projektarbejdere 

 LUP’en er til færdiggørelse hos Slagelse Kommune og skal nu præsenteres for det 

politiske niveau. I forbindelse med udarbejdelse af  LUP’en er der nogle afledte 

”gevinster”, som vi bør arbejde videre med.- bl.a. nedenstående: 

 Sanne Salomonsen, som er udviklingskonsulent i Slagelse Kommune, vil nu være 

behjælpelig med en markedsføringsplan for vores område, hvilket vi selvfølgelig bør 

tage imod. 

 Vi har modtaget flere gode inputs til projekter i forbindelse med bl.a. vores stormøde 

for borgerne i området. Til vores møde i oktober bør vi overveje hvilke aktiviteter vi 

med fordel kunne arbejde videre med. Lars genudsender lige listerne med 

projektforslag. 

 

5. Orientering fra Slagelse Kommune – Lars S. 

5.1. HUSK: der er afstemningsmøde d. 11. juni i forbindelse med projekt borgerne bestemmer. 

 

5.2. Den 29. maj deltog Lars i kommunal interessentdag på Badeanstalten med temaet: 

”Bæredygtighed, CSR og samfundsansvar i Slagelse Kommune”. En spændende dag med 

masser af debat om miljø i en bred forstand (arbejdsmiljø, natur, ”samfundsorden” m.v.), 

inklusion og hvorledes vi bedre kan tage ansvar for os selv – hinanden – samfundet. 

 

5.3. Den 16. juni skal Lars til møde med Borgmester Stén Knuth, Uddannelsesdirektør Vini 

Lindhardt, Kommunaldirektør Søren Lund Hansen, Borgerdirektør Lone Irene Petersen og 

Formand for Hashøj NV. og Landudvikling Slagelse Troels Brandt, om en fortsat drøftelse 

af, hvordan en gruppe af lokalråd kan gå sammen og være med til ”nede fra” at sætte skub i 

en snak om bl.a. kommunal service herunder skolestruktur samt opsamling på året der gik: 

Hvad har vi lært – 17.4 udvalget fremadrettet – fokus og sammensætning. 

 

5.4. Lars har deltaget i §17, stk. 4 udvalg for udarbejdelse af en kommunal sundhedspolitik. 

Udvalgets arbejde er nu tilendebragt, og politikken skal behandles i Sundheds- og 

Seniorudvalget d. 3. juni, og herefter skal politikken i høring i de øvrige fagudvalg samt hos 

andre interessenter og samarbejdspartnere. Sundheds- og Seniorudvalget behandler igen 



politikken d. 9. september, og den forventes endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 5. 

oktober. 

 

5.5. Lars har deltaget i §17, stk. 4 udvalg ”Borgerdreven Innovation”, der arbejdede med 

borgerinddragelse, samarbejdsformer mellem borgerne og Forvaltningen, samarbejde på 

tværs af Forvaltningen samt udarbejdelse af Lokale Udviklings Planer. Udvalgets arbejde er 

nu afsluttet, den Lokale Udviklings Plan for Hashøj NV er sendt i høring, og der arrangeres 

”Releaseparty” i august. 

 

5.6. Lars deltager fortsat i §17, stk. 4 udvalg ”Grøn Fornuft”, hvor der arbejdes med miljø, 

affaldshåndtering, energibesparelser, innovation og meget andet. Udvalget er nedsat for at 

komme med input til kommunens administrative og politiske ledelse. Udvalget består af: 

Arne Juul, adm. Direktør, Slagelse Boligselskab. 

David Drachmann-Sunne, direktør, Energy Universe Europe. 

Henrik Lundgaard, adm. Direktør, SK Forsyning. 

Ib Larsen, Formand, Danmarks Naturfredningsforening Slagelse. 

Jan Kinnberg, boligkonsulent, Danske Bank og Realkredit Danmark. 

Jens Ole Pedersen, planteavlschef, Gefion. 

Lars Schou Pedersen, Formand, Landliv i Slagelse Kommune. 

Niels-Erik Hybholt, Rektor, Gymnasierne på Selandia. 

Nils Olsen, Udviklingschef, AffaldPlus. 

Per B. Madsen, Erhvervsservicechef, Slagelse Erhvervscenter A/S. 

Per Thye Rasmussen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv. 

Thomas Vesth, Politisk udpeget. 

 

6. Orientering fra Innovationsgruppen – Lars S. 

6.1. Vores LUP har samlet lidt støv, da Forvaltningen af hensyn til et EU-tilskud var nød til at 

sætte turbo på Hashøj NVs LUP. Deres er nu færdig og vores får fokus i de kommende 

uger. I næste 2Sogne bør vi reklamere for vores nye LUP som vil blive lagt på vores 

hjemmeside. I en given periode vil det være muligt for områdets borgere at komme med 

input og kommentarer til udviklingsplanen.  Herefter indbydes til releaseparty - formentlig  

primo i oktober. 

 

6.2. Den 28. maj holdt Slagelse Erhvervscenter i samarbejde med Slagelse Kommune og 

Lokalrådet en meget vellykket minikonference i HUSET for det lokale erhvervsliv. Der var 

mødt ca. 35 lokale erhvervsledere op, de fik i forbindelse med Lokalrådsformandens 

velkomst en kort præsentation af LUPen og det bagvedliggende arbejde. Mie Danielsen fra 

Visit Vestsjælland fortalte herefter om turismeerhvervets muligheder, dette blev fulgt op af 

et indlæg af Tomas Legarth fra Slagelse Erhvervscenter, der præsenterede 

Erhvervscenterets muligheder for at bistå erhvervslivet, især med henblik på 

erhvervsudvikling. Erhvervsudvikling var også hovedtemaet for den næste indlægsholder 

Troels Brandt fra Landudvikling Slagelse, der blev fulgt af forsker og indehaver af 

LandLabDK Susanne Ditlevsen, der fortalte om erfaringer fra andre lokalsamfund. Som 

afslutning på konferencen præsenterede Domaine Skovgård lidt lokal vin ledsaget af 

forskellige spændende oste og en god uformel snak ved bordene. Alt i alt en rigtig god 

aften, der helt sikkert skal gentages – måske 2-3 gange årligt. Tiltaget vil være forbundet 

med mødeudgifter i form af mad / drikke, som Lokalrådet støtter op omkring at bevilge. 

 

7. Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Ib J. 

Vi har en aftale med firmaet GSC (annoncør i bladet) som gerne vil stå for "ledelsen" af 

fliselægning m.v.   

Vi har indsendt et forslag til "Borgerne bestemmer" og satser hårdt på at få "fingre" i de 100.000 

kr. Vi vil i den kommende tid arbejde hårdt på at få alle lokale ud af husene, møde op og 



stemme på vores helt lokale forslag. Der er i alt indkommet 5 forslag, 2 fra Havrebjerg, 2 fra 

Hejninge bylaug og 1 fra os.  

Det bliver meget spændende, men jeg opfordrer alle i lokalrådet til at reklamere for sagen og i 

øvrigt selv møde op ved afstemningen den 11.juni 2015. 

Der er i alt indsamlet 117.000,- kr., inklusiv bidrag fra GF Stoukærgaard og Lokalrådet. Der er 

p.t. afholdt udgifter for 28.272,95 kr., og der er bestilt fliser for 8.750,- kr. Der står således 

79.977,05 kr. på projektkontoen. 

 

8. Orientering fra Picnicgruppen – Marianne 

Der er bevilget et aktivitetstilskud fra Slagelse Kommune på 5.000,- kr til afholdelse af. 

Picnickoncerten. Der er lavet aftale med bandet Soulman Group og mobilscene inkl. lyd og lys 

er bestilt. Der skal nu laves markedsføring for arrangementet. 

 

9. Orientering vedr. Blomstrende Landsby – Ib J. 

Vi er ved at være i mål med vore LUP. Dette har været afgørende for at vi kunne gøre brug af 

denne i forbindelse med ansøgning til blomstrende landsby. Projekt "blomst 2" går i gang for 

fulde omdrejninger, når Lup’en ligger klar. Vi kunne overveje at være klar til blomst 2 i 

forbindelse med releaseparty primo oktober. 

 

10. Orientering vedr. Indian summer Run – Kirsten L. 

Markedsføringen af Indian Summer Run er i gang - fx omtale og annoncer i 2Sogne, flyers og 

plakater i butikker, foreninger og andre relevante steder, pressemeddelelse i lokale medier i 

løbet af juni, aktivitetskalendre, hjemmeside og Facebook. Vi har fået tilsagn fra Stillinge 

Spejdere, Aktiv Natur og Velvære i Bildsøvej Skov, Aktivt Velvære og Stillinge IF (fodbold), at 

de deltager med aktiviteter. Arbejdsgruppen holder jævnligt møder, og de praktiske opgaver 

bliver løst i fællesskab. Vi får brug for ekstra hænder op til løbet og på selve løbsdagen - hvis 

Lokalrådets medlemmer har lyst til at bidrage med hjælp, vil arbejdsgruppen være taknemmelig. 

Der er indsamlet 15.000,- kr., der har været afholdt udgifter for 509,75 kr. Der står således 

14.490,25 kr. på projektkontoen. 

 

11. Orientering fra Stigruppen – Lars S. 

Intet nyt, arbejdet har på grund af manglende resurser ligget stille 

 

12. Orientering vedr. Informationstavler – Ib J. 

Intet nyt, arbejdet har p.g.a. manglende resurser ligget stille 

 

13. Eventuelt 

Lars S. vil kontakte Brian Dehli mht. hvad det vil koste at udarbejde markedsføring fra vores 

område – evt. udarbejde en film for vores område med de kommende aktiviteter hen over 

sommeren. Evt. supplerer vores tidligere film med nyere opdateringer. 

 

Ib har tilmeldt sig et par arrangementer for at få inspiration i forbindelse med hans deltagelse i 

frivillige foreninger og råd – bl.a.  foundraising projekt i Korsør samt et samspil projekt  

omkring samarbejde på tværs af centrer. 

 

Sanne Salomonsen, udviklingskonsulent, har holdt møder med de lokale institutioner omkring at 

skabe et muligt samarbejde – som er begyndt at tyde på at være en succes. 

 

14. Lokalrådsmøde d. 2. september – Forplejning: Karen 

Punkter til dagsorden: Orientering vedr. Rådets økonomi (halvårsregnskab) – Lars S. 

Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Ib J. 

Orientering fra Slagelse Kommune – Lars S. 

Orientering fra Picnicgruppen – Marianne E. 

     Orientering fra Innovationsgruppen – Lars S. 



     Orientering vedr. Blomstrende Landsby – Ib J. 

     Orientering vedr. Indian summer Run – Kirsten L. 

Orientering fra Stigruppen – Lars S 

     Orientering vedr. Informationstavler – Ib J. 

 

15. Lokalrådsmøde d. 7. oktober – Forplejning: Jack 

16. Lokalrådsmøde d. 4. november – Forplejning: Børge 

17. Lokalrådsmøde d. 2. december – Forplejning: Marianne 

18. Lokalrådsmøde d. 6. januar – Forplejning: Lars B. 

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

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

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

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

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

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

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


