
Referat fra Lokalrådsmøde 

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

 

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

Marianne 

 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 

 

3.1. 10. september 2015 er deadline for indlæg til næste udgave for 2Sogne. HUSK: De gode 

historier – Aktivitetsparken (Ib), Picnickoncerten (Marianne), Indian summer Run (Arne), 

Blomstrende Landsby (Ib). 

 

3.2. Skal bladet fortsat postforsendes til læsere uden for de to sogne? I bekræftende fald, hvem 

vil være tovholder på udsendelse, ajourføring af udsendelseslister m.v. (dette er ikke 

formands-, redaktør eller kasserer arbejde)? Alternativt kan bladet læses på Rådets 

hjemmeside og hentes hos en af de tre dagligvarebutikker. 

Der er enighed om ikke at fortsætte fremsendelse af 2Sogne med  post. Ordningen vil så 

blive udfaset i løbet af 2016, da der er borgere som har betalt for at få bladet fremsendt et 

godt stykke ind i 2016. 

 

3.3. Indlæggelse af girokort i næste nummer. 

Vi mødes d. 24.09.2015 kl. 16.30 i Huset. Lars bestiller flere girokort, hvis beholdningen er 

nede. 

 

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

4.1. Skal Lokalrådet købe kuverter med logo eller blot anvende almindelige hvide kuverter? Og 

i fald der skal købes ”firmakuverter” bør der vel påtrykkes en afsender / returadresse – 

hvilken? Vi beslutter at få trykt labels med logo og adresse. 

4.2. Ifølge Sjællandske har vores hjertestarter ved Stillinge Strand været anvendt. Jack arbejder 

på en retablering, hvilket er sket. 

 

5. Orientering vedr. Stillinge Aktivitetspark – Ib J. 

Stillinge Aktivitetspark er godt vej. Der er brugt nogle weekender på at grave ud til flisearealer, 

agilitybane og multihus, og der er lagt fliser. Der er flere som har ydet en stor frivillig indsats og 

det er vi i aktivitetsgruppen meget taknemmelige for. Agility bane, bål hus og bordtennisbord er 

nu sat op. Der er gravet ud til et fremtidigt legemiljø og området er fyldt op med certificeret 

faldunderlag. 

Græsarealerne skal rettes lidt til da det flere steder bærer præg af blandt andet tunge maskiner 

og der skal efter sås med græs. Vi mangler det rette underlag på petanquebanen, opfyldning af 

stenmel under bål hus og agility bane samt lidt sand til flisearealet. Desuden er det aftalt at vi 

skal have lidt beplantning omkring bordtennisbordet. Der bliver indkaldt til en arbejdsdag primo 

oktober måned. Vi håber også at vi kan få opsat basket kurv hurtigt så vi måske kan tiltrække de 

unge mennesker også. 

Det er meget tilfredsstillende at vi allerede det første år er nået så vidt, dette skyldes ikke mindst  

vore sponsorer, Landdistriktsfonden, Lokalrådet og grundejerforeningen, en stor indsats fra 

frivillige samt de 100.000 kr. fra “borgerne bestemmer”. 

 

6. Orientering fra Picnicgruppen – Marianne. 



Vejret var bedre i år i forhold til sidste år, ingen klager over musikken, fremmødet var nok lidt 

mindre end vi har været vant til de forrige år. Da tilskuddet fra Slagelse Kommune var halveret i 

år - må vi forvente et underskud fra året koncert.  

Lokalrådet foreslår dog, at vi fortsætter traditionen – måske med mindre justeringer. Vi kunne 

overveje, hvorvidt vi igen skal søge sponsorstøtte hos lokale erhvervsdrivende. 

 

7. Orientering fra Innovationsgruppen – Lars S. 

Den lokale udviklingsplan har ligget på lokalrådets hjemmeside siden slutningen af juli, 

områdets borgere blev i august nummeret af 2sogne opfordret til at læse denne, og sende 

kommentarer til Lokalrådet. Vi har kun modtaget kommentar / replik fra Stillinge 

Menighedsråd, der ikke ønsker at indgå i en dialog om fremtidig erhvervsudvikling i Stillinge, 

en udvikling der indebærer udstykning af ”Præstegårdsjorden” mellem Bildsøvej og 

Skibbækparken. Det virker umiddelbart ikke i menighedens interesse, at Menighedsrådet på den 

måde modarbejder udviklingen af vores lokalsamfund, og Lokalrådet bør overveje en 

modreaktion mod dette. 

Innovationsgruppen forventer at Slagelse Kommunes LTE-udvalg behandler vores lokale 

udviklingsplan på deres ordinære møde primo oktober, hvorefter vi kan præsentere den endelige 

plan lørdag d. 24. oktober, sammen med indvielse af Aktivitetsparken og hejsning af flaget med 

2 blomster. 

Borgerdirektør Lone Irene har planer om, at Forvaltningen skal anvende den lokale 

udviklingsplan på lige fod med Kommuneplanen, altså skal Forvaltningen forpligtes til at 

inddrage planen i deres arbejde med vores lokalområde. 

 

8. Orientering vedr. Blomstrende Landsby – Ib J. 

Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby niveau 2 er sendt afsted, og vi afventer 

nu, at komiteen udpeger de personer, der skal vurdere vores ansøgning samt deres besøg i Kirke 

Stillinge. Vi har dog en kraftig formodning om, at det materiale vi i gruppen har udarbejdet samt 

den lokale udviklingsplan som er en del af ansøgningen, bliver godkendt. I så fald forventer vi 

stadig at afholde fest og flaghejsning den 24.oktober 2015, men kan ikke endelig planlægge 

dette før vi har fået tilbagemeldingerne. 

Ansøgningen kan ses på www.2sogne.dk/blomstrende landsby. 

 

9. Orientering vedr. Rådets økonomi (halvårsregnskab) – Lars S. 

Vi har i første halvår haft en indtægt på 225.121,55 kr., udgifter på 108.123,82 kr., hvilket giver 

et overskud på 116.997,73 kr. Det store overskud skyldes ikke mindst, at HUSET har overført 

76.000,00 kr. til Lokalrådets konto. Pr. 30. juni var Lokalrådets formue derfor 354.846,89 kr. 

 

10. Orientering vedr. Indian summer Run – Kirsten L. 

Indian Summer Run, der løb af stablen søndag 23. august, må betragtes som en kæmpe succes. 

Der var ialt 180 deltagere - fra de helt små, som fulgtes med forældre på børneløbet og de ældre, 

som sled og slæbte sig gennem det løse sand til de ambitiøse løbere, som forsøgte at få en god 

tid. Løberne kom fra hele Vestsjælland - og endda helt fra Skanderborg, Rungsted og Belgien. 

Der var også personlige successer. Ralf, som er spastiker, gennemførte sit allerførste løb 

nogensinde. Og Lukas, som er blot 10 år, vandt 5 km løbet foran rutinerede løbere fra bl.a. 

Hechmann Sport, Aktiv Velvære og Bokseklubben. 

Status på økonomien - vi fik 15.000 kr. af Slagelse Turistforening, og det forventes, at vi har 

haft udgifter for ca. 7.500 kr. Det resterende beløb går til afholdelse af 2016-løbet. Vi gør 

således ikke brug af Lokalrådets underskudsgaranti. Det skal bemærkes, at evalueringen viser, 

at vi til næste år kan have anderledes udgifter og indtægter.  

Arrangørgruppen er Kim Bo Johansen, Finn Christensen, Nikolaj Mikkelsen, Trine Mikkelsen, 

Arne Olsen og Kirsten Lambert. 

 

11. Eventuelt 

Løs debat om anvendelse af Huset. Desuden reklame for arrangementer i Skælskør. 



 

12. Lokalrådsmøde d. 7. oktober – Forplejning: Jack 

Punkter til dagsorden:  

      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


