
Referat fra Lokalrådsmøde 
Onsdag d. 7. september, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte: Børge, Lars S., Marianne, Kirsten, Karen,  
Afbud: Ib, Lars B., (Abdel & Yoram på ferie?) 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. Beboerbladet ”2sogne”. 
Deadline 2sogne d. 10. september. 
Indlæg omkring samarbejde  og opstartsmøde mellem Hus&Grund og Lokalrådet d. 26.10.2016 
Husk annoncering af Lokalrådets Årspris med deadline 31. december. 
Måske vi skulle have en virksomhedsprofil i bladet – forslag til at høre lidt om Kildemosens 
Smedje. 

4. Siden sidst og i nær fremtid – Lars S. 
4.1.Henvendelse fra Carsten Berg ang. et par grimme huse i Kelstrup. 

Kelstrup Brugs og bindingsværkshuset overfor ser mildest talt skrækkelige ud – hvorfor 
Lars har skrevet til Ane Justianus hvem man henvender sig til. Der ligger også et par huse i 
Kirke Stillinge, som også er i dårlig forfatning. Kommunen vil køre forbi og se på 
ejendommene. 

4.2.Pulje rettet mod ensomme ældre. 
Måske vi i samarbejde med Hyggeklubben og Plejehjemmets venner kan kende nogen fra 
deres netværk – så vi kan søge midler på deres vegne. Vi må undersøge, hvorvidt de er 
interesseret i sådant et samarbejde. Måske også præsten kender nogen. Vi muligvis også 
søge inspiration via indlæg i 2Sogne. 

4.3.Stillinge Mejeri. 
Der er et generationsskifte i gang i Bo Grønt i Øster Stillinge, hvor datteren overtager 
forretningen 1. januar. Det betyder at der nu hos Jane og Finn Møller er mere tid og midler 
til at gøre noget ved Mejeriet – herunder renovering af facaden. Finn Møller beder om 
assistance fra Lokalrådet, så han kan søge fondsmidler til forskønnelse af bygningen. 

4.4.Dialogmøde med Slagelse Kommune og Lokalrådene, torsdag den 8. september i Kelstrup 
Forsamlingshus. Karen og Kirsten deltager. 

4.5.Fundingsworkshop arrangeret af Slagelse Kommune den 15. september. Arne og Børge 
deltager. 

4.6.Samarbejde med Hejninge Bylaug, f.eks. om deres ”Borgerne bestemmer” projekt. 
Vi kunne prøve at invitere hele bylauget til et Lokalrådsmøde d. 2. november. 

4.7.Tovholder for årets julefrokost. 
Vi kunne overveje, om vi skulle invitere Idrætsforening og Hallens bestyrelse til dialog i 
forbindelse med julefrokosten. Vi skal tænke over det til næste Lokalrådsmøde i oktober, 
hvor vi også skal have fundet en tovholder til arrangementet. 

5. Opfølgning på rundtur med kommunens vejchef – Lars S 



Notat fra Kommunen er tidligere rundsendt. Vi har modtaget 4 input vedr. hækken mellem 
skolen og Kelstrup, alle gående på at hækken skal blive. Lars S. vil i løbet af efteråret besøge 
beboerne på Rosenvænget, Syrenvænget og Solvænget med henblik på afklaring af holdning til 
lukning af Solvænget ved Aktivitetsparken.  

6. Orientering vedr. samarbejde med strandområdet – Børge. 
Søndag den 21. august var der møde i Huset indkaldt af Ove Jørgensen, Kongsmark Strands 
Grundejerforening. På mødet deltog formanden for Fritidshusejernes Landsforening, Jan fra Vej 
og Park og repræsentanter fra 5 andre grundejerforeninger fra Kongsmark området. Formanden 
for FL holdt en længere salgs tale om alle de ting FL kan være behjælpelig med. Der blev talt 
meget om de problemer de forskellige med GF har med afbrudte dræn i forbindelse med 
kloakeringen. Jeg orienterede om Affald Plus planer vedrørende genbrugsstationer og gav også 
en orientering om lokalrådets arbejde. Strandrensning tages op igen ved næste møde forår 2017. 
Vi har fået en henvendelse fra GF Hus og Grund, som dækker hele sommerhusområdet, om 
ideudvekling og ad hoc samarbejde i forhold til lokalområdet. Vi har inviteret dem til vores 
lokalrådsmøde den 7. september og Roland Ibsen som repræsenterer Hus og Grund fra hele 
strandområdet er kommet til dagens Lokalrådsmøde. Hus og Grund har fået ny formand for et 
par år siden – så der er stigende aktivitet i denne forening. 
Der er helt sikkert stemning for, at samarbejde med Grundejerforeningerne og Lokalrådet. 
Lokalrådet tager initiativ til at indkalde til opstartsmøde d. 26. oktober – alternativt d. 9. 
november 2016. Lokalrådet vil også fremsende idekatalog fra tidligere Borgermøde, hvor der 
fremkom mange aktivitetsforslag. 

7. Orientering vedr. markedsføring – Kirsten. 
7.1.Stillinge vin  

Arne har fremsendt pris for tryk af etiketter osv. til Henning, Dagli'Brugsen, som endnu 
ikke har reageret. Yoram og Ib må tage hånd om det, hvis der skal ske yderligere. 

7.2.Blomsterløg  
Lars S. har bestilt blomsterløg, som skal lægges ved: Bildsø, Kr. Stillinge, Øster Stillinge, 
Kelstrup, Næsby Strand, Næsby, Hejninge og Stranden (32 steder). Vi må finde en lørdag 
eller søndag i starten af november, hvor løgene kan komme i jorden. Hvilken dag passer 
alle? Vi mødes kl. 10 ved Huset, hvor løg og steder fordeles. Når arbejdet er gjort, mødes vi 
i Huset til en let fælles frokost (pizza eller lignende). For at gøre gravearbejdet nemmere vil 
det være bedst, hvis græsset på de pågældende arealer (1x1 meter) er slået på forhånd. 
Hvem har en buskrydder og tid tilovers? Eller måske endnu bedre sprøjte områderne 3 uger 
før plantning. Vi satser på d. 5. november kl. 10.00, hvor vi mødes i Huset. Vi drøfter 
datoen igen på næste Lokalrådsmøde. Måske Hejninge Bylaug vil være med, som minimum 
bør de orienteres. 

7.3.Dialogmøde 6. oktober  
Kirsten har udsendt invitationer til erhvervsforeningen, foreninger og institutioner i denne 
uge. Dialogmødet går mest på at samordne aktivitetskalendere og fortælle om de 
muligheder der er. 

8. Orientering vedr. Landsbyernes Erhvervsnetværk – Lars S. 
17. august havde Landsbyernes Erhvervsnetværk inviteret til virksomhedsbesøg på Scanmetals, 
hvor ca. 30 medlemmer dukkede op, også nogle nye i forhold til den stiftende 
generalforsamling. En god aften med spændende indlæg fra Ejvind Petersen, Scanmetals. 
Bestyrelsen vil nu evaluere og gå i gang med næste arrangement, hvor der nok vil blive mere 
fokus på netværke mellem foreningens medlemmer. 



9. Orientering fra Eventgruppen – Børge. 
Picnic koncerten var i år begunstiget med flot vejr.  
Vi gætter på at der var ca. 400 personer til den gode musik fra bandet Medley. 
Vi har kun fået positive bemærkninger til arrangementet og mange har sagt at de kommer igen 
til næste år. Til stor frustration for bartendere og publikum fungerede fadølsanlægget ikke da der 
var mest pres på. Dette skal løses til næste år. På trods af de mange fremmødte giver koncerten 
et underskud på ca. kr. 2100.  

10. Orientering vedr. Indian Summer Run – Kirsten. 
Indian Summer Run blev igen i år en stor succes med 250 løbere, heraf ca 65 børn. Mange 
mødte op med familie og venner, så reelt var vi rigtig mange ved Bildsø Strand. Løbet forløb 
uden problemer - samaritterne havde kun besøg af tre løbere, som alle kunne gå dertil og -fra. 
Spejderne fra Stillinge, Korsør Roklub, Vestsjællands Windsurfing Klub og Slagelse Aikido 
Klub stod for aktiviteter i målområdet. I år havde vi modtaget økonomisk støtte fra Slagelse 
Kommune og Turistforeningen til materialer (købte beachflag og pavilloner) og til 
markedsføring (havde annonce i Søndagsavisen, Sjællandske og Oplev samt boosting af 
Facebook-opslag). Alle vinderpræmier, lodtrækningspræmier, forplejning, medaljer osv var 
sponsoreret af lokale virksomheder - der er en fantastisk stor opbakning, som betyder meget for 
arrangementet. Økonomisk vil det alligevel ikke løbe helt rundt - minus bliver 1-2000 kr - da vi 
har udgifter til DGI og Røde Kors. Vi overvejer kraftigt at sætte prisen op på voksenløb 
(nuværende 50 kr) og at hæve prisen ved eftertilmeldinger, som der var en del af. Indian 
Summer Run afvikles også i 2017 - søndag den 20. august. 

11. Eventuelt 
- 

12. Lokalrådsmøde d. 5. oktober 
Dagsorden: 
Omdeling af 2sogne. Ilægning af girokort. 
Afklaring og aftaler i f.m. Beboermøde (kandidater, trækplaster, bespisning) 
Valgmøde 2017 
Orientering fra Stillinge Aktivitetspark


