
Referat fra lokalrådsmøde 
Onsdag d. 7. maj, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte: Lars S, Hanne, Ketty, Ib ,  Yoram, Marianne, Arne, Børge (deltog 
i sidste halvdel af mødet) 

Afbud: Jack, Lars B. 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Supplering med punkt 6 – Picnic koncert – drøftelse af koncept. 
Supplering med punkt 4.4. – Hjertestarterkort. 
Ellers er dagordenen godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 
Deadline om 3 dage fra d.d., men bladet går ikke i trykken før d. 15. maj, 
da vi gerne vil have et indlæg omkring møde med Borgerdirektøren og 
Borgerkonsulenten af samme dato. Hanne laver et indlæg omkring 
Møllegården, som også gerne skulle med i dette nr. af 2Sogne. Det 
besluttes at øge oplaget med 100, da der ofte mangler i 
dagligvarebutikkerne. 
Vi bør også overveje, hvilke indlæg vi bringer i 2Sogne. Skal vi afdække, 
hvorvidt det er fup eller fakta der bliver trykt? Der er enighed omkring at 
der skal udarbejdes retningslinjer. Det besluttes at vi bringer alle indkomne 
indlæg – med mindre det indeholder partipolitik eller hvor der kan være tale 
om personrelaterede- og/eller personfølsomme oplysninger. Det skal 
fremgå, at ethvert indlæg er på forfatterens eget ansvar. 

4. Siden sidst og i nær fremtid. 
4.1.Forretningsorden og fremtidig organisering. 

Forslag om at vi lægger kommende referater på hjemmesiden, hvilket 
besluttes på dagens møde. Det besluttes derudover at ændre 
forretningsordenen, således at referatet lægges på hjemmesiden 8 
dage efter mødet, så har der været mulighed for en 
kommenteringsrunde. 

4.2.Foredrag med Per Larsen. 
Per Larsen tilbyder at komme i sommerperioden og holde et foredrag 
mod et mindre beløb. Forslag om at det afholdes i august. Ketty er 
tovholder på arrangementet. 

4.3.Ændrede regler for tilskud fra Slagelse Kommune. 
Man skal nu indberette aktivitetsniveau for at komme i betragtning til 
tilskud . 



4.4.Hjertestarterkort 
Arne og Ib har fået lavet et fint hjertestarterkort og sponsor er også 
på plads. Så i skrivende stund indhentes pris på tryk af 2500 kort. Vi 
forsøger at få disse kort i juniudgaven af 2Sogne. Så alle i Lokalrådet 
må meget gerne møde op d. 28. maj kl. 19.00 – og tag gerne 
forstærkning med – når disse kort skal lægges i blade. 

5. Opfølgning på kommunalt forsøgsprojekt – Lars. 
Emnet blev debatteret på møde d. 26. februar med Borgerdirektør Lone 
Petersen. Hun opfordrede til så bred forankring som muligt. Der blev afholdt 
møde d. 19. marts, hvortil lokalområdets øvrige foreninger og institutioner 
var inviteret. Kun Ungdomsklubben Stjernen og Idrætsforeningen Aktiv 
Natur Velvære havde resurser til fremmøde. Lokalrådets stiprojekt blev 
udvidet med et Naturcenter i Bildsø skov. 
På dialogmødet d. 1. april blev rammerne for forsøgsprojekterne udstukket, 
projekterne skal resultere i en Lokal Udviklings Plan, hvorfor vi samme dag 
meddelte Forvaltningen, at vores tidligere fremsendte projektforslag, blot 
var en del af selve den Lokale Udviklings Plan. 
Kommunen har d. 7. april besluttet at op starte et projekt med Hejninge-
Stillinge Lokalråd, formentlig i samarbejde med Havrebjerg Sogneforening. 
Der er naturligvis ikke tale om en fusion mellem disse to Lokalråd, men 
kommunalpolitikerne ønsker at anspore til større samarbejde mellem de 
eksisterende Lokalråd, og måske på sigt opfordre til en egentlig 
sammenlægning således, at enhederne bliver lidt større. Projektet / 
processen vil blive filmatiseret. En Lokale Udviklings Plan er jo også 
”svendestykket” i f.m. anden blomst i Projekt Blomstrende Landsby, vi får 
altså med andre ord Kommunens hjælp til at få endnu en blomst i vores 
flag. 
Alle lokalrådsmedlemmer opfordres til at ”Brainstorme” og komme med 
input til den Lokale Udviklings Plan. Planen bør bl.a. omhandle: Bosætning 
(herunder udpegning af områder for nyt byggeri samt områder der skal 
bevares som f.eks. Næsby), Erhvervsudvikling (herunder udpegning af 
områder for nyt byggeri samt udviklingen af eksisterende virksomheder og 
turismen), Rekreative områder (herunder udviklingen / udbygningen af 
idrætsfaciliteter samt Bildsø Skov og strandområdet), Infrastruktur 
(herunder digital motorvej samt stisystemer og trafiksikkerhed). Vi bør 
indtænke områdets mange foreninger og institutioner, fokusere på positiv 
udvikling og se på muligheder frem for begrænsninger. 
Formanden foreslår at arbejdsgruppen bag Projekt ”Blomstrende 
Landsbyer”, fortsætter i den nye projektgruppe, da målet i bund og grund er 
det samme. 
Der er møde om emnet med Forvaltningen d. 15. maj, kl. 19.30, i HUSET. 
Der afholdes møde med Stoukærgård d. 21. maj 2014 med henblik på. 
hvorvidt man kunne inddrage/udvikle det grønne areal i 
grundejerforeningen Stoukærgård, således at det kunne være en del af 



udviklingsplanen i forbindelse med blomst nr. 2 i Blomstrende Landsbyer. 
Arne har også meldt sig på banen til at repræsentere Idrætsforeningen. 

6. Picnic koncert – koncept. 
Vi har tidligere meldt ud at arrangementet afholdes sidste fredag i august. 
Vi lader Picnic-gruppen beslutte, hvordan mht. sponsorer etc. Lokalrådet 
dækker arrangementet ind, hvis det skulle resultere i et underskud.  

7. OK-aktiviteter – Børge. 
Vi mangler en til at stå ved Brugsen 1½ time for at uddele OK-kort d. 16. 
maj. Yoram vil undersøge, hvorvidt han har mulighed for at dække denne 
vagt ind. Vi har et problem i forhold til at de næste 3 gange er fredage, 
hvor Petanque afdelingen ikke har mulighed for at deltage fordi de har 
spilledage. Børge vil undersøge hos OK, om vi kan påvirke valg af dage. Vi 
skal også undersøge, hvorvidt Idrætsforeningen ønsker at støtte op omkring 
dette. Punktet skal på dagsordenen næste gang. 

8. Opfølgning på ”Håndbog for Lokalrådsmedlemmer” – Lars. 
Lars omdeler håndbogen med de indlæg han nu har modtaget. Vi skal 
selvfølgelig sammen få fyldt denne mappe op. 

9. Økonomi – Hanne. 
Hanne har gennemgået Rådets økonomi. 

10.Eventuelt. 
Yoram foreslår, at man selv kunne bygge en scene til Picnickoncerten. Der 
er ikke umiddelbart tilslutning til denne løsning, da det også kræver plads til 
efterfølgende opbevaring. 

11.Kommende møder: 
Lokalrådsmøde d. 4. juni – Forplejning: Yoram 
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 Bøcher 
Lokalrådsmøde d. 1. april – Forplejning: Yoram 
Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: Lars 
Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: Ib


