
Referat fra Lokalrådsmøde 

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

 

Forplejning: Kirsten 

Fremmødte: Kirsten, Abdel, Børge, Jack, Yoram, Lars B., Karen, Ib & Lars S. 

Afbud: Marianne 

 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 

Dagsorden godkendt. Lars S. blev i Mariannes fravær valgt som referent. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat fra sidste lokalrådsmøde godkendt. 

Referat fra Beboermøde efterlyses. Skal gerne lægges på vores hjemmeside inden månedens 

udgang. 

 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 

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

Vi fortsætter aftalen vedr. abonnementer, men efterlyser en overskuelig metode til at holde styr 

på disse. 

Fremadrettet bliver blade til postforsendelse, Slagelse kommune, Hyllerup og Havrebjerg 

pakket forud for ordinære lokalrådsmøder i lige måneder. Udbringningen aftales fra gang til 

gang. 

 

4. Det nye Lokalråd. 

En hurtig præsentation af Rådets medlemmer. 

 

5. Forretningsorden – Lars S. 

5.1. Vedtagelse af mødedatoer. Vi fastholder ordinære møder den første onsdag i måneden, dog 

ikke juli og august. 

 

6. Orientering fra Slagelse Kommune – Lars S. 

I forbindelse med projekt ”Borgerne bestemmer” blev der d. 23. april holdt borgermøde med 

orientering om projektet. Borger og foreninger i de 3 sogne Havrebjerg-Hejninge-Stillinge, har 

frem til d. 22. maj til at indsende projektforslag til kommunen, disse vil fra d. 28. maj ligge på 

kommunens hjemmeside. Der holdes endnu et borgermøde d. 11. juni, hvor der stemmes om, 

hvilke projekter der skal tildeles midler. I fald det projekt der får flest stemmer koster f.eks. 

60.000,- kr., går de 40.000,- videre til nr. 2, 3 o.s.v. Der skal følge hænder med 

projektforslagene, forslagsstilleren skal være over 18 år og bosiddende i et af de 3 sogne. Alle 

der d. 11. juni er fyldt 13 år og er bosiddende i et af de 3 sogne har stemmeret. Lokalrådet 

bakker op om en ansøgning om 100.000,- kr. til Stillinge Aktivitetspark. 

 

7. Orientering fra Innovationsgruppen – Lars S. 

Den foreløbige udgave af vores Lokale Udviklings Plan blev præsenteret på borgermøde d. 23. 

april. Vi forventer den kan blive præsenteret for politikerne ultimo maj. 

 

8. Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Ib J. 

Arbejdsgruppen er godt i gang og der sker løbende noget nyt i aktivitetsparken. Første 

etableringsaktivitet var tilplantning af frugthaven, hvor en stor skare af energiske beboere mødte 

op lørdag den 15.november 2014. 

Lørdag den 11.april 2015 mødtes lokalrådsformand og næstformand med 2 frivillige, der 

investerede en hel lørdag for projektet. Der blev gravet ud til fliseareal, bålplads og 

petanquebane. Slagelse Kommune har sponsoreret et beløb til indkøb af stabil, grus, fliser m.v. 

og det lokale entreprenørfirma John Jensen, sponsorerede gravemaskiner, lastvogn m.v. Lis 

(Ib`s hustru sørgede for god forplejning dagen igennem). 



Efterfølgende indkøbes fliser og grus m.v., opgaven er så at samle frivillige til at gøre 

flisearealet færdigt. Der er planer om at flytte legeredskaberne fra Kirkevænget til 

aktivitetsparken, vi er p.t. i dialog med Slagelse kommunes entreprenørservice om dette. 

Vi har kontakt med flere lokale sponsorer og håber på sigt at der kommer flere til ligesom vi 

agter at indsende et forslag om at få del i de 100.000 kr. der er udbudt i forbindelse med 

"Borgerne bestemmer". 

Der er yderligere info på opslagstavlen i HUSET og på 2sogne.dk/Aktivitetspark 

 

 

9. Picnickoncert – Marianne 

Det lokale band Soulman er booket til Picnickoncerten d. 28. august 2013. Da bandet ikke selv 

stiller med lys- og lydmand – har vi booket den mobile scene, som tidligere kunne lejes via 

Slagelse Kommune. Og vi har også booket lydmanden. Igen i år har vi søgt Slagelse Kommune 

om et aktivitetstilskud på 10.000 kr. Picnicgruppen bookes primo juni – formentlig lige op til 

næste Lokalrådsmøde – for at sikre de praktiske detaljer. 

 

10. Eventuelt 

 

11. Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: Abdel 

Punkter til dagsorden: Pakning og fordeling af 2sogne – 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. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://2sogne.dk/Aktivitetspark

