
Referat fra Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 5. oktober, kl. 19.00 i HUSET 

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

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 
Bladet er undervejs – men budene har først fået bladene leveret her op til weekenden. 
Arne har undersøgt priser for at få 2Sogne trykt. P.t. giver vi 11.000 hos Jannerup. Lasertryk kan 
trykke og levere på Arnes hjemadresse til ca. 1000 kr. billigere. Og for yderligere 300 kr. i farve. 
Vi kunne overveje, at skifte til dette firma. Arne tager kontakt til dem. 

4. Siden sidst og i nær fremtid – Lars S. 
4.1. Beboermøde 2017: Kandidater, trækplaster, bespisning, tovholder m.v. 

Vi fravælger bespisning og trækplaster. 
Vi skal huske, at fokus gerne skulle være Beboermødet, præsentere os og vores 
mærkesager. 
Vi holder fast i primo marts  en hverdagsaften. Der er enighed om torsdag d. 9. marts 2017 
kl. 19.00. 
Abdel er tovholder på arrangementet – og flere hjælper gerne. 
Ib ønsker ikke at genopstille, hvorfor der skal findes en ansvarlig som Webmaster. Yoram 
og Lars B. ønsker umiddelbart suppleantposter, 

4.2. Valgmøde 2017. 
Hvert 4. år har vi haft tradition for at invitere vores politikere herud – hvilket kunne være 
interessant at afholde igen, da der er kommunalvalg  21. november 2017. Vi ser en fordel i 
at holde mødet tidligt – omkring starten af oktober (forslaget er  d. 3. oktober) – for at sikre 
god markedsføring af området og Lokalrådet. Lars S. bestiller Kirke Stillinge 
forsamlingshus allerede nu. Vi skal også have skrevet i god tid til de enkelte partier. Vi 
kunne overveje, at invitere alle partier. Vi skal også have fundet tovholder – de sidste gange 
har det været Peter Steen. Lars S. skriver og spørger om han kunne være interesseret. 

4.3. Lokalrådets 40 års jubilæum 2018. 
Det er det ældeste Lokalråd i Slagelse kommune. Der er stemning for at fejre denne unikke 
begivenhed. 

4.4. Møde vedr. ”Ny Trelleborg” d. 11. oktober. Børge deltager. 

5. Orientering fra Dialogmøde med Slagelse kommune den 8. september – Karen. 
Orientering om bredbåndspuljen: Det virkede meget besværligt at komme med i 
puljen. Efter det udleverede kort er det mest syd for motorvejen, der kan have inter- 
esse. 



Kommuneplanen 2017: Her kan man invitere Mouritz til en orientering om kommuneplanen. 
Entreprenørservice: Orientering om landsbyvanderinger - det har vi jo haft. 
Udvikling i Tårnborg: Der blev fortalt om arbejdet med at starte et Lokalråd op. 
Landliv i Slagelse: Orientering om Infoland.dk, der er en fælles vidensbase for alle 
Landsby- og Lokalråd i Slagelse kommune. Her var det mest interessant, at Slagelse 
Kommune abonnerer på Tilskudsbasen.dk, hvor vi kan finde puljer, der kan søges til div. 
projekter. 

6. Orientering vedr. samarbejde med Hejninge Bylaug – Lars S. 
Bylauget er inviteret med til vores møde d. 2. november, og har takket ja. Dagsordenen bliver 
tilrettet dette møde, se punkt 13. 

7. Orientering vedr. Fundingsworkshop d. 15. september – Børge. 
Slagelse kommune har fra den 1. september 2016 købt adgang til fondsdatabasen Fonde.dk.  
Alle foreninger i Slagelse kommune kan få adgang til databasen, hvor der er en oversigt over 
alle de eksisterende fonde lige fra A.P. Møllers fond til den lokale Sparekasses fond.  
I basen kan man læse hvad de forskellige fonde støtter, så hvis vi har et projekt er det bare at 
komme i gang med at søge. 

8. Orientering vedr. årets Julefrokost – Lars S. 
Lars S. foreslår, at vi i år inviterer diverse arbejdsgrupper under Lokalrådet: HUSET, 
Eventgruppen, PRgruppen, Stillinge Aktivitetspark, Indian Summer run, dels for at give disse 
ildsjæle et skulderklap, dels for at knytte dem tættere til Lokalrådet. Desuden kunne vi overveje, 
at invitere andre foreninger i forsøget på øget samarbejde. Vi beslutter at holde arrangementet 
sidste fredag i november. Kirsten er tovholder på arrangementet. 

9. Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark - Karen 
Gruppen har holdt møde d. 28. september. 
Der er kommet positivt svar fra et par fondsansøgninger. 
Friluftsrådet har bevilliget 50 % til etablering af bålplads. Etableringen er dog, da risikoen for 
ødelæggelse anses for at være større, hvis der er åbenlys adgang til ild. 
Der var tilsagn fra Nordeafonden med 10.000 kr. til etablering af basketbane og redskabsskur – 
Der arbejdes videre med at få ændret formål til andre aktiviteter. 
Der var tilsagn fra Trelleborgfonden på 10.000, som der umiddelbart kan ansøges om udbetaling 
af. 
Lars E. P. køber og påsætter mat film på alusider på bordtenninsbord og side af rutchebane for at 
modvirke genskin. 
Ib vil tage kontakt til legepladsfirmaet mht. olie til redskaberne. 
Det påtænkes at holde en aktivitetsdag, hvor bålhytten og agilitybanen skal have en omgang 
inden vinteren sætter ind 

10. Orientering vedr. samarbejde med strandområdet – Børge. 
Lokalrådet har i samarbejde med GF Hus og Grund inviteret til temamøde om vores 
strandområde onsdag den 26. oktober 2016 klokken 19.00 i Huset. Børge, Kirsten, Abdel og 
Marianne forventer at deltage i dette møde. 

11. Orientering vedr. markedsføring – Kirsten. 
Vi har modtaget 12 tilmeldinger til Dialogmødet den 6. oktober – bl.a. 2 fra Askehavegård, 2 fra 
Landsbykoret, 2 fra Erhvervsnetværket og 1 fra Stillinge skole. Annoncen er også i 2Sogne 
denne gang. Brugbare løsninger vedrørende digitale og stationære opslagstavler undersøges 



fortsat.  Blomsterløg skal i jorden lørdag den 5. november. Vi skal have koordineret opgaven på 
næste LR-møde. Kirsten kommer med oplæg og har derfor brug for at vide, hvem der deltager, 
og hvem der kan bearbejde arealerne forinden. 

12. Eventuelt 
Børge har skrevet til Kommunen, da Bildsøvejen er blevet repareret – men ikke det bump, der 
er blevet påpeget er et problem. Børge har ikke modtaget nogen tilbagemelding endnu. 
Lars B. har uformelt information omkring, at vores lokale byrådsmedlem har forsøgt at få 
Bildsø cykelstien højere op på prioriteringslisten ved årets budgetforhandlinger – hvilket er 
hvad der er muligt p.t.  
.  

13. Lokalrådsmøde d. 2. november 
Dagsorden: 
 Velkomst og godkendelse af dagsorden. 
 Beboerbladet 2sogne, en opfordring til at frem sende tekst og billeder. 
 Beboermøde primo marts 2017, en opfordring til at Hejninge finder en kandidat. 
 Opfølgning vedr. markedsføring. 
 Opfølgning vedr. plantning af blomsterløg. 
 Forslag og ideer til fælles projekter og arrangementer. 
 Forslag og ideer til fremadrettet samarbejde. 

Opfølgning på rundtur med kommunens vejchef – Lars S 


