
Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag d. 2. marts, kl. 19.00 i HUSET 

 

Fremmødte: Ib, Lars S., Marianne, Karen,  Børge,  Yoram 

Afbud: Kirsten, Lars B.,  

 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 

Deadline 10. marts. 

Der skal ilægges girokort i næste nummer af bladet. Arne må varsle, når vi skal mødes for at 

lægge girokort i bladene, da det ikke lige falder sammen med et Lokalrådsmøde. 

 

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

4.1. Drøftelse af evt. tilbagebetaling af frivillige bidrag, projektmidler og tilskud. Vi har 

modtaget mange gode bidrag i forbindelse med vores hærværk – og vi skal huske at takke 

for donationerne i 2Sogne, som der helt sikkert vil blive brug for i fremadrettet i forbindelse 

med vedligeholdelsesarbejde, etc. 

4.2. Afholdelse af grillaften i HUSET. 

Måske vi bør afholde grillaftner – så vi kan få flere i byen med i arbejdet omkring 

afholdelses af sådanne arrangementer i Huset. Kunne man tænke sig et kulturelt 

arrangement sammen med noget picnic? Vi tænker kreative tanker til næste 

Lokalsrådmøde. 

4.3. Annoncere efter en frivillig, der kan påtage sig opgaven at pakke / forsende Beboerbladet. 

Måske bør vi først overveje, om vi kan ramme nogle flere strandgæster ved at lægge 

reklamer for vores hjemmeside og vores måske kulturelle arrangement i sommer.  

 

5. Beboermøde lørdag d. 5. marts 2016 – Lars S. 

5.1. Kandidater, 4 + 2 suppleanter: 

 

Marianne – overvejer genvalg 

Karen 

Børge 

Abdel 

Yoram 

Jack – modtager ikke genvalg (heller ikke hvad angår Huset) 

Lars 

Der er 30 tilmeldte til brunch til Beboermødet – om der kommer flere senere vides 

selvfølgelig ikke. Ole Olsen foreslår, at valgt af dirigent og stemmetæller skal rykkes op først 

på dagsordenen. 

 

 

5.2. Lokalrådets Årspris. 

Lars har gjort ”diplomerne” til Årspris uddelingen klar. 

 

6. Drøftelse og vedtagelse af Lokalrådets planer for det kommende år. 

Bilag vedhæftet. 

Præsenteres til Beboermødet. 

 

 



7. Debat og opfølgning på møde med Menighedsrådet. 

Der evalueres kort på mødet der blev holdt med Menighedsrådet. Der er enighed om, at det ikke 

var et positivt møde. Vi tænker dog, at vi stadig ønsker udvikling for området. 

 

8. Orientering vedr. projekt ”Bildsø Naturcenter” – Lars S. 

Møde i Styregruppen afholdt d. 4. februar, hvor projektet blev fremlagt (er tidligere rundsendt 

til lokalrådsmedlemmerne). Styregruppen, og især Formand Sven Heiner, arbejder videre med 

dette super interessante projekt. Se desuden bilag. 

 

9. Orientering vedr. projekt ”Blomstrende Landsby” – Ib. 

Ansøgning indsendt sidste år, efter en del forviklinger og ventetid, er evaluering af denne aftalt 

til d. 10. marts. Programmet er lavet lidt om, så vi får formentlig tre stjerner i stedet for to. 

Drøftelse af festivitas i forbindelse med flaghejsningen, evt. sammen med en officiel ”åbning” 

af Stillinge Aktivitetspark. 

 

10. Orientering vedr. projekt ”Strandrensning” – Lars S. 

Henvendelse er fremsendt til Slagelse kommune (Anne Justiano – borgerkonsulenten) – og hun 

vil lige finde ud af, hvem der kunne hjælpe os med det. Svar afventes. 

 

11. Orientering vedr. projekt ”Stillinge Aktivitetspark” – Karen. 

Styregruppemøde afholdt d. 29. februar. Lars har rekvireret tilbud på redskabsrum hos Grønvold 

& Schou med henblik på ansøgning om midler fra Kommunens Landdistriktspulje. Der 

orienteres om planlagte aktiviteter og planer omkring at søge fonde og tilskud til de lidt større 

aktiviteter. 

 

12. Orientering vedr. projekt ”Landsbyernes Erhvervsnetværk” – Lars S. 

Styregruppemøde d. 8. marts. Stiftende generalforsamling holdes 27. april. 

 Mødes holdes i Scanmetals kantine, som giver aftensmaden på dagen. Håber de fremmødte 

erhvervsdrivende kan se formålet med et sådan ervhervsmæssigt netvær, hvor man kunne lave 

fælles arrangementer af forskellig karakter. 

 

13. Orientering fra HUSETs styregruppe – Lars S. 

Arbejdsdag lørdag d. 27. februar. Stillingehallen lader sig repræsentere af Charlotte Vognsen i 

Styregruppen 

 

14. Eventuelt 

Børge: kunne vi til et møde invitere entrepenørservice ud for at fortælle, hvordan de grønne 

områder herude bliver vedligeholdt? Vi er enige om, at det er en god ide. Vi vil annoncere i 

2Sogne, at der er mulighed for at komme med input. 

Yoram: Stillingevin – vil gerne have emnet på agendaen til et kommende Lokalrådsmøde. 

 

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

 

16. Konstitueringsmøde d. 9. marts – Forplejning: Lars S. 

Dagsorden: Kort præsentation af Lokalrådets medlemmer. 

   Valg af Referent. 

Valg af Formand. 

   Valg af Næstformand. 

   Valg af Kasserer. 

   Valg af Webmaster. 

   Valg af Repræsentation til HUSETs styregruppe. 

   Valg af Repræsentation til Stillinge Aktivitetspark. 

   Drøftelse og vedtagelse af Forretningsorden. 

   Gennemgang af Lokalrådets Årshjul. 



   Gennemgang af den Lokale Udviklings Plan. 

   Drøftelse og vedtagelse af Lokalrådets aktiviteter, opgaver og strategier. 

 

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

Dagsorden: Orientering vedr. projekt Blomstrende Landsbyer – Ib J. 

   Orientering vedr. projekt Stillinge Aktivitetspark – Karen. 

   Orientering vedr. projekt Indian Summer Run – Kirsten. 

   Markedsføring (måske herunder Stillingevin) 

  

 

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

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

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

21. Lokalrådsmøde d. 5. oktober – Forplejning: Børge 

22. Lokalrådsmøde d. 2. november – Forplejning: Marianne 

23. Lokalrådsmøde d. 7. december – Forplejning: Lars B. 


