
Referat fra Lokalrådsmøde 

Onsdag d. 7. oktober, kl. 19.00 i HUSET 

 

 

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

HUSK revision af side 2 – man kan ikke længere tegne abonnement. 

 

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

4.1. Drøftelse og vedtagelse af ”Årshjul” for Lokalrådet. 

Første udgave af Årshjulet er udarbejdet – og Lars sender det reviderede hjul ud. 

4.2. Aftaler og afklaring om næste års Beboermøde (kandidater, trækplaster, bespisning m.v.). 

Revision af Rådets vedtægter med henblik på permanent ”lovliggørelse” af flere end to 

suppleanter. Lars genbesøger vores vedtægter, skriver forslag til ændringer ind – hvorefter 

det bliver sendt rundt til kommentering. 

Mht. næste års beboermøde er der stemning for at holde mødet som vanligt lørdag 

formiddag d. 5. marts, Ib sørger for forplejning. Forslag om at invitere børnekoret til at 

komme forbi og synge lidt ved arrangementet. 

4.3. Festivitas i forbindelse med Blomstrende Landsby, Aktivitetsparken og Lokal Udviklings 

Plan d. 24. oktober. 

Da vi endnu ikke har hørt nyt vedr. vores ansøgning om blomst 2 – er det ikke realistisk at 

fejre arrangementet den 24. oktober – hvorfor det udskydes til foråret. Der er taget 

forbehold i 2Sogne at arrangementet kunne risikere at blive aflyst. Aflysningen vil blive 

annonceret ved Brugsen og på hjemmesiden www.2Sogne.dk 

4.4. Renholdelsesdag lørdag d. 16. april 2016 i samarbejde med Stillinge Skoles 8. klasse og 

Danmarks Naturfredningsforening. Lokalrådet støtter op omkring ideen – og afhængig af 

skolens tilbagemelding, vil vi finde ud af hvad vi helt konkret skal bidrage med. 

4.5. Bildsø Naturcenter. 

Sven Heiner vil søge om midler hos sponsorer/fonde til at bygge dette Naturcenter, søge om 

driftsmidler hos kommunen. Centeret forventes bygget på grunden hvor Kolonien ligger i 

dag. Naturcenteret bliver en selvejende institution, hvor der vil blive udpeget en bestyrelse 

fra bl.a. Lokalområde, Bildsø Campning, Sven Heiner fra Aktivt Natur Velvære. 

4.6. Henrik Lundgaards 60 års dag / 10 års jubilæum. 

Henrik er formand for SK Forsyningen, hvor Lars blev inviteret på Lokalrådets vegne. Vi 

har i den forbindelse givet en gavekasse på Lokalrådets vegne. 

4.7. Henning Clausens 25 års jubilæum. 

Vi har i Lokalrådet glemt dette jubilæum – men Lars mødte Henning Clausen fredag og fik 

lykønsket ham. 

 

5. Orientering fra Innovationsgruppen – Lars S. 

Slagelse Kommunes LTE-udvalg har behandlet vores lokale udviklingsplan på deres ordinære 

møde d. 28. september, og taget planen til efterretning. Planen er således nu politisk godkendt 

og Borgerdirektør Lone Irene ”bærer den ind” i Forvaltningen, hvor den skal med i grundlaget 

for kommunens arbejde i lokalområdet. Mht. jord til yderligere udvikling i området – vil Lars 

tage kontakt til Slagelse Kommune vedr. jorden bag Karens Minde. Dette bør undersøges inden 

et møde med Meningsrådet. 

 



6. Økonomisk oversigt – Lars S. 

Kontoudtog for HUSET, Indian Summer Run, Picnickoncerten og Aktivitetsparken fremlægges. 

Økonomi for de enkelte arrangementer fremlægges på mødet. 

 

7. Eventuelt 

Børge:  Tude Ådals projektet fortsætter. Og der er nærmere orientering omkring dette  i foråret. 

Digeprojektet ved Næsby Strand kører også videre med et flertal af stemmer. 

Yoram: kan vi gøre noget lokalt for at holde vores strande frie for alger og lignende – så vi får 

den mest fantastiske strand. Vi kunne starte med at kontakte Slagelse Kommune via nogle af de 

ressourcer vi allerede kender fra Kommunen. 

Ib: Der er arbejdsdag i Aktivitetsparken d. 17. oktober – tilmelding sker til Karen. 

Lars B. : spørger ind til hvor langt vi er med Stiplaner. 

 

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

Punkter til dagsorden: Review af møde med Menighedsråd, Strandrensningsprojeket, Blomst 2,  

 

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

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: Marianne 

19. Lokalrådsmøde d. 2. november – Forplejning: Lars B. 

20. Lokalrådsmøde d. 7. december – Forplejning: Yoram 


