
Referat fra  Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 4. maj, kl. 19.00 i HUSET 

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

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 
Deadline 10. maj. Annoncering af Picnickoncert (Børge). Annoncering af Indian Summer Run 
(Kirsten). Annoncering af festivitas i f.m. projekt ”Blomstrende Landsby” (Ib). Indlæg vedr. 
projekt ”Stillinge Aktivitetspark”, husk reklame for sponsorer (Karen). 
Bladets side 2 skal opdateres, da Jack ikke længere er medlem. Desuden ønsker Formanden 
tilføjet, at ”Bladet omdeles fra den sidste weekend i ulige måneder til første weekend i lige 
måneder. Den efterfølgende fredag lægges bladet til afhentning i områdets dagligvarebutikker”. 

4. Siden sidst og i nær fremtid – Lars S. 
4.1.Borgmesterkontoret flyttes d. 19. og 20. maj til HUSET. Møde mellem Borgmesteren og 

Lokalrådet fredag d. 20. maj kl. 15.30 – 16.30. 
4.2.Fyraftensmøde ang. vækst på Hotel Frederik d. 2. torsdag d. 12. maj kl. 16.00 - 18.30. 

5. Planlægning af rundtur med kommunens vejchef. 
Emner: 

vigepligt i Stillinge 
træ ved skolen 
trafikkampagne a’la Vemmelev 
fartdæmpning på Støvlebækvej 
lukning af Solvænget 
oversigtsforhold Bildsøvej / Kongsmarkvej 
ændring af skiltning på motorvejen, så køretøjer ikke ledes ad Bildsøvej til Kalundborg 
smal bro på Støvlebækvej 
bump på Bildsøvej ud for Kærvej (Næsby Strand). 
bro på Strandvejen ved Hyllerup – er meget ujævn. Måske også beskære beplantning. 
Autoværn ved HJ Huse 
Krydset ved Stillinge 
Vejstrækningen mellem Øster Stillinge og Kirke Stillinge – hvorfor det? 

6. Planlægning af rundtur med kommunens entreprenørservice. 
Emner: 

vedligehold ved gadekær 
Ikke aktuelt i denne omgang. 

7. Opfølgning på møde om kommunens ejendomsstrategi – Lars S. 



Møde d. 12. april ang. kommunale bygninger i vores lokalområde, fra Lokalrådet deltog 
Formanden Lasse Kasparek Hestengen fra Slagelse Kommune, Kommunale Ejendomme 
orienterede om kommunens ejendomsstrategi, der i første omgang går ud på at kortlægge 
nuværende bygninger, bygningernes stand, bygningernes udnyttelsesgrad o.s.v. Umiddelbart er 
kommunens skoler udpeget som basisbygninger, d.v.s. bygninger som bevares, vedligeholdes og 
fortsat driftes. Fremadrettet er det hensigten at skille sig af med uudnyttede kvadratmeter, og 
optimere udnyttelsen af de kvadratmeter der bevares således, at vi får mere for skattekronerne. I 
Hejninge-Stillinge ejer og drifter kommunen fire toiletbygninger langs stranden, skolen, 
HUSET, et sommerhus samt lejer sig ind i Stillingehallen og Plejecenteret. I Havrebjerg ejer 
kommunen skolen, der er planlagt nedlagt som skole. Bygningerne forventes dog anvendt til 
andre kommunale funktioner (Jobcenteret), hvilket formentlig godt kan kombineres med 
Havrebjerg Lokalarkiv. 

8. Orientering fra Eventgruppen – Børge. 
Et lokalt band ”Medley” er reserveret til Picnickoncerten d. 5. august, mobilscene er lejet. 
Udstående er nu valg af lys- og lydmand. Lars S. skal huske at ansøge om spiritusbevilling. 
Børge laver indlæg til 2Sogne.  
Vi har indkøbt nogle billige Picnicstole – som vi forventer at sælge til Picnickoncerten. Prisen er 
endnu ikke fastsat. 

Børge har deltaget i Kulturmøde i Korsør – hvor der var 4 spændende temaer (Det frivillige 
engagement i kulturlivet – hvordan skaber vi de bedste rammer? Kulturevents – hvordan styrker 
vi dem vi har og udvikler nye? Kultur i byrummet – hvordan styrker vi kulturaktiviteter og 
kunst i byrummet? Børne- og ungekultur – hvordan bliver vi kulturkommune for alle børn og 
unge?. Der var mange gode input. Der kommer et opfølgende møde i juni. 

9. Orientering fra PR- & Samarbejdsgruppen – Kirsten. 
Udvalget har holdt møde hvor der har været drøftet mulige markedsføringsmuligheder. 
D. 6. oktober vil diverse foreninger og erhvervsliv blive inviteret til et møde omkring 
markedsføringsmuligheder. 
Også gerne reklamerer for en fælles arrangementskalender på 2Sogne.dk  

10. Orientering vedr. projekt ”Boldbaner” – Lars S. 
Første møde i arbejdsgruppen torsdag d. 28. april – referat herfra er vedlagt. Vil orientere om 
dette i næste Beboerblad. Hvor banen skal ligge er p.t. ikke på plads. 

11. Orientering vedr. Blomstrende Landsbyer – Ib. 
Dato for arrangementet er fastlagt  til d. 11. juni kl. 10.30. Parkering ved Huset, går via 
Aktivitetsparken op til Brugsen. Der er efterfølgende forplejning ved Huset ved Bjørns 
Pølsevogn. Vi forventer et budget på 8.000-10.000 kr. Lars S. har inviteret diverse medier til at 
komme og lave reportage fra arrangementet. Borgmester Steen Knuth og Louise Elholm har 
indvilliget i at komme og holde en tale. Måske også Kirke Stillinges lokale politiker ønsker at 
komme med et oplæg? Vi kunne også overveje at invitere alle Lokalråd og LAG. 

12. Orientering vedr. Landsbyernes Erhvervsnetværk – Lars S. 
Stiftende generalforsamling onsdag d. 27. april – referat og vedtægter herfra er vedlagt. 
Lars S. vil gerne på Landsbyernes Erhvervsnetværks vegne søge Lokalrådet om et startstilskud 
på 10.000 kr. De vil selvfølgelig også søge andre sponsorer. Enighed om i Lokalrådet om at 
støtte initiativet. 



13. Orientering vedr. strandområdet – Børge. 
Vil prøve at indsamle mailadresser fra diverse Grundejerforeninger og er i gang – og Børge vil 
fortsætte med at søge kontakt til disse. 

14. Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Karen. 
Har haft generalforsamling i Grundejerforeningen Stoukærgaard – som har bevilliget 30.000 kr. 
De ønsker nu også at søge Lokalområdet om et tilskud på 30.000 kr. Ingen stemmer i mod 
forslaget. 

15. Orientering vedr. Indian Summer Run – Kirsten. 
Der er allerede 13 tilmeldte. Men selvfølgelig mange ledige pladser. 

16. Drøftelse af Lokalrådets fortsatte virke. 
Vi ønsker at følge forretningsordenen mht. referater – så der skal laves skriftlige oplæg inden 
møderne. 

17. Eventuelt 
Abdel: Stafet for livet i Skælskør d. 18. og 19. juni. 
Vedr. Huset – så mangler Abdel liste over gratister og nøgle til Huset.  
Børge: Vi bør fordele diverse aktiviteter mere mellem Rådets repræsentanter og blive bedre til 
at aftale hvem der deltager i hvad. Hvilket flere af Rådets medlemmer støtter. 
Karen: Spørger til motionssteder på mulige trampestier? 
Yoram: Spørger hvorvidt der er kommet forslag ind til etiketter på ”Stillinge vin”.  Der er 
desværre ikke kommet nogle emner. Hvad gør vi så? Vi bør komme med forslag til næste møde. 
Mulighed for containere til opbevaring af Lokalrådets ting – måske vi kan finde en lokal 
sponsor. 

18. Lokalrådsmøde d. 1. juni 
Dagsorden: 

• Forslag til motiver på etiketter på Lokal vin. 
• Container til opbevaring af Lokalrådets ting? 
• Opfølgning på Borgmester møde 
• Fyraftensmøde fra d. 12. maj 
• Planlægning af tur med vejchefen 
• Nyt fra Eventgruppen? 
• Nyt fra PR gruppen? 
• Nyt vedr. Blomsterende Landsbyer? 
• Nyt fra Indian Summerrun? 

  
   


