
Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag d. 4. november, kl. 19.00 i HUSET 

 

Fremmødte: Børge, Lars S., Ib, Kirsten, Karen, Børge, Marianne, Arne 

Afbud: Abdel, Lars B., Jack 

 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 

Deadline 10. november 

Annoncering af Lokalrådets Årspris med deadline 31. december 2015. 

Fremadrettet vælger vi at få betalt for at få udført dette arbejde og har allerede en 

konkurrencedygtig leverandør. Vi kan med god samvittighed justere vores annoncepriser – 10% 

på almindelige annoncer og 20% for Menighedsrådet. Vi vælger at varsle annoncører og 

Menighedsråd via brev – og samtidig orientere om, at vores nuværende redaktør Arne Olsen 

påtænker at starte selvstændig grafisk virksomhed. Vi beslutter fremadrettet at betale for 

udarbejdelsen af beboerbladet, prisen er aftalt til 1.500,- kr. pr. blad. 

 

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

4.1. Opsamling efter møde med Menighedsrådet. 

Godt og konstruktivt møde – men ikke så meget godt nyt mht. udviklingsmuligheder, som 

Lokalrådet kan påvirke, for nærværende. 

4.2. Strandrensning. Ifølge Nicolaj Mikkelsen fra Slagelse Kommunes Miljøafdeling, er det 

hans kollega Lasse Fjeldsted vi skal kontakte – han sidder også med legepladser (Stillinge 

Aktivitetspark). Så måske vi skulle invitere ham på besøg til vores februar møde. Afventer 

Yorams deltagelse mhp. kontakt til Lasse Fjeldsted. 

 

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

5.1. Forplejning ved Ib J. 

5.2. Kulturelt indslag i form af lokalt kor ved Ib J. 

5.3. Formandsberetning ved Lars S. 

5.4. Regnskabsaflæggelse ved Camilla J. 

5.5. Revision af vedtægter ved Lars S. 

5.6. Kandidater, 4 + 2 suppleanter: 

Marianne – overvejer genvalg 

Karen 

Børge 

Abdel 

Yoram 

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

Lars S. – overvejer genvalg. 

 

Vi bør alle reklamere for vores Lokalråd for at sikre nye kandidater stiller op til valg på 

Beboermødet i marts. 

 

I forhold til fremtidigt Lokalråd – bør vi overveje, at nedsætte en gruppe under Huset, 

som kunne stå for den fortsatte aktivitet og bookning i Huset. Vi kunne godt tænke os at 

der fremadrettet, at der var aktiviteter i Huset. Vi skal have en gruppe under Lokalrådet, 

der hedder HUSET. 

 



 

 

6. Orientering fra Aktivitetsparken – Ib J. 

Vi er kommet langt med Stillinge aktivitetspark og lørdag den 17. oktober 2015 var der kaldt til 

arbejdslørdag. Det var en lille, men meget aktiv flok der mødte op og brugte en masse energi en 

god formiddag, tak for indsatsen. 

Vi har nu en god Petanque bane som alle kan bruge, den har de helt korrekte mål belagt med 

slotsgrus, vi har udlagt stenmel under bålhus og agility banen og plantet hæk mod vejen. Se 

billeder fra formiddagen på www.2sogne.dk 

Vi holder nu en vinterpause, men glæder os til foråret, hvor vi har en masse spændende planer. 

Vi vil blandt andet arbejde på at skaffe midler til et stort legemiljø, et redskabsskur, bålplads og 

bænke i bålhuset samt flere borde/bænke, så vi kan få et virkeligt aktivt sted for alle 

aldersgrupper – dette var målet fra starten af projektet. 

Kig forbi aktivitetsområdet, der er bare blevet så flot og rigtig mange, især børnefamilier, mødes 

nu af og til på området. Vi glæder os til foråret! 

 

7. Orientering fra Innovationsgruppen – Lars S. 

Hvordan kommer vi videre lokalt? Udviklingsplanen er taget til efterretning.  

 

8. Eventuelt 

Lars S.: 

Årshjul: husk at lave aftale med Leif omkring pasning af Mindestenen på Støvlebækvej – 

betaling i form af et par flasker vin i december.  

Kirsten: 

Vil gerne på kursus i PR og marketing – som kan bruges som PR-manager i forløbet med løbet i 

Bildsø Skov. 

Ib: 

Har 5 flag liggende klar derhjemme, hvis vi skulle være heldige at få blomst 2 i ”Blomsterende 

Landsby”. 

 

 

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

Punkter til dagsorden: 

Muligvis drøftelse af mulige nye kandidater til Rådet. 

Eventuelt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.2sogne.dk/

