
Referat fra Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 2. november, kl. 18.30 i HUSET 

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

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 
Deadline 10. november. Beboermøde skal annonceres. HUSK: De gode historier, fx 
Aktivitetsparken m.v. (husk at nævne sponsorer), samarbejde med strandområdet, virksomheder 
der skal gøres lidt reklame for – fx den nye blomsterhandler i Stillinge. 

4. Beboermøde onsdag d. 9. marts 2017 – Abdel. 
4.1. Ib ønsker ikke at genopstille, hvorfor der skal findes en ansvarlig som Webmaster. Yoram 

og Lars B. ønsker umiddelbart suppleantposter. Lars S. trækker sig i utide. Hvorfor der skal 
gøres noget benarbejde for at finde nogen nye kandidater. Husk at booke Huset til 
arrangementet. 

4.2. Dirigent skal findes. 

5. Valgmøde torsdag d. 3. oktober 2017. 
5.1. Kirke Stillinge forsamlingshus er booket. Claus har bekræftet dette via SMS – men skal 

måske have en reminder på et tidspunkt. 
5.2. Vi skal have fundet en tovholder omkring april/maj. 
5.3. Vi skal også have skrevet i god tid til de enkelte partier. Vi kunne overveje, at invitere alle 

partier – men det kan give pladsproblemer på scenen. Men man kan overveje om de største 
partier kan være på scenen og øvrige partier inviteres til at være i salen. 

5.4. Vi skal have fundet ordstyrer – de sidste gange har det været Peter Steen, 61301004, 
sten@post7.tele.dk. Vi skal nok forvente et honorar på 4-5.000,- kr. 

6. Kommunal Landdistriktskonference d. 29. november 2016 – Lars S. 
Officiel invitation følger, men sæt endelig X i kalenderen – det er vigtigt. 

7. Julefrokost fredag d. 25. november 2016 kl. 18.30 – Kirsten. 
Huset er booket. Maden (traditionel julefrokost) er reserveret. Hver gruppe sørger selv for at 
invitere medlemmer. Antal deltagere fra grupper og Lokalråd skal meddeles Kirsten senest 
onsdag 16.11.2016. 
Aktivitetsparken:  Karen, Per, Ib og Lars. 
Indian Summer Run: Thomas, Nikolaj, Trine, Kim, Finn, Arne og Kirsten 
PR-udvalget:   Lars, Arne og Kirsten 
HUSET:   Abdel, Charlotte, Annette og Mimi. 
Eventgruppen:  Børge, Marianne, Arne og bartendere 

8. Orientering vedr. samarbejde med strandområdet – Børge. 



Temamøde onsdag d. 26. oktober 2016 klokken 19.00 i Huset. Mail med referat er rundsendt. 
Næste møde med grundejerforeningerne bliver d. 25. januar 2017 kl. 19.00, hvor repræsentanter 
fra Lokalrådet selvfølgelig er velkommen. 

9. Orientering vedr. markedsføring – Kirsten. 
9.1. Dialogmødet d. 6. oktober. Gode informationer, idéer og videndeling på dialogmøde med 

11 repræsentanter fra Plejehjemmets Venner, Landsbykoret, Stillinge skole, Askehavegaard, 
Susanne Hvitnov/Art Market og Stillinge Kirke/Hejninge Kirke. Blandt andet idé om 
afholdelse af et årligt fælles åbent hus / Åben Landsby, som også Erhvervsfællesskabet 
arbejder på. Der var interesse for fælles afholdelse af kursus om den gode historie med 
Christina Kabel. 

9.2. Slagelse Kommune indkøber en mængde blandede blomsterløg til plantning foran områdets 
byskilte. Der forventes lagt ca. 1 m² á 50-100 stk. ved hvert skilt af en blanding af krokus, 
pelehyacint og påskeliljer. Da der jo skal arbejdes tæt på trafik, skal der max. to personer i 
gang hvert sted, og vi skal sikre at alle er iført refleksveste samt har opstillet rødtoppe eller 
skærmende bil til markering af arbejdet. Vi kan låne rødtoppe på materielgården og 
ligeledes få veste, hvis vi mangler. Per, Karens mand, har på forhånd været rundt for at 
fjerne græs og ukrudt, så det bliver nemmere at grave løgene ned. Husk selv at medbringe 
arbejdshandsker, spader og gule veste/farvestrålende jakker. 
Blomsterløg kan afhentes hos Lars. S. – som sender en mail når løgene er hentet.  
Alle aftaler selv indbyrdes, hvornår man har tid til at plante løgene. 
Bildsø - 4 skilte - Abel og Yoram 
Stranden - 5 skilte - Abdel og Yoram 
Kr. Stillinge - 5 skilte - Karen og Per 
Øster Stillinge - 5 skilte – Lars og Lars. 
Kelstrup - 4 skilte - Ib, Kirsten og Arne (bliver en anden dag) 
Næsby Strand - 4 skilte - Ib, Kirsten og Arne (bliver en anden dag) 
Hejninge - 3 skilte - Hejninge Bylaug (hvis de vil) 
Næsby By - 2 skilte - Hejninge Bylaug (hvis de vil) 

10. Orientering vedr. ”Ny Trelleborg” – Børge. 
11. oktober var jeg til informationsmøde om planerne for Ny Trelleborg. 
Arkitekten for det vindende projekt fortalte meget levende hvordan ideen var opstået. 
På Trelleborg har man fundet det eneste vikingeskjold man kender til. Bygningen bliver 
cirkulær ligesom skjoldet og taget skal ligne skjoldet. Taget skal være skråt fra terræn og opefter 
og man kan derfor gå op påtaget og nyde udsigten over hele området. Selve udstillingen vil 
blive bygget om omkring de fund der er gjort på Trelleborg. Der vil også være en film hvor de 
effekter der er fundet indgår i handlingen. Det bliver helt sikkert en turistperle for hele 
Danmark.  

11. Eventuelt 
Intet.


