
Referat fra lokalrådsmøde 
Onsdag d. 5. november, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte: Lars B., Lars S., Børge, Jack, Ib, Marianne 
Afbud: Arne, Yoram 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. 2sogne – flyttes afhængig af redaktørens deltagelse. 
10. november 2014 er deadline for indlæg til næste udgave for 2Sogne. 
Oplaget er p.t. på 1600 blade – og prisen for tryk er omkring 10.000 kr. 
Indtil videre tænker vi at holde oplaget på samme antal hen over vinteren, 
da der ser ud til at være god efterspørgsel på bladene. 
Lars S. er i gang med at udarbejde sit indlæg. I øvrigt ros til redaktøren for 
et godt blad. 
Ib og Arne har oprettet en Facebookprofil ”Stillinge-Vestsjælland”. Profilen 
er ikke helt færdig og der er stadig plads til forbedringer. 

4. Siden sidst og i nær fremtid. 
4.1.Stiprojekt – Kelstrup-Støvlebækvej + Støvlebækvej-Kongshøj + langs 

Almindrenden. 
Slagelse kommune har afsat en pulje på 300.000 kr. til Stiprojektet. Der 
er møde omkring dette Stiprojektet den 15. november, som Lars S. har 
planer om at deltage i. 

4.2.I forbindelse med vores Lokale Udviklings Plan, Stillinge Aktivitetspark 
m.v. foreslår formand/næstformand, at Lokalrådet inviterer det lokale 
erhvervsliv til dialogmøde med ost og rødvin. Enighed om at støtte 
initiativet. 

4.3.Infomøde om ”Ny Trelleborg” d. 3. november. 
Mødet var godt besøgt. Oplægsholderen på dagen fik solgt projektet ved 
Trelleborg godt, hvor der er planer om at bygge et Videns- og 
Oplevelsescenter. Kommunen har afsat 25 mio.kr. til projektet og der 
arbejdes også på at søge forskellige fonde. I år har der været 44.000 
besøgende gæster på Trelleborg. Et flot besøgstal som må kunne have 
en positiv afsmittende effekt på Lokalområdet og Slagelse Kommune, 
hvis det udnyttes optimalt. 

5. Lokalrådets fortsatte virke – Lars. 
5.1.Hvem skal have tilsendt beboerblad (frivillige bidrag?, Biblioteket?, 

Sjællandske?, Ugenyt? o.s.v.)  



Enighed om at distributionslisten skal gennemgås på næste møde – dvs. 
d. 7. januar 2015. Der fremsættes bl.a. forslag om, at det skal være 
muligt at abonnere på bladet, hvis man bor uden for Sognet. 

5.2.Lokalrådet har fået yderligere en mailadresse: 
2sognekasserer@gmail.com, der videresender til kassereren. 

6. Tude Ådals projekt – Børge. 
Orientering om Tude Ådals projektet kan findes på 
www.slagelsekommune.dk 
 og/eller www.2sogne.dk 

7. Hejninge Bylaug – Lars. 
Formanden er inviteret til første dialogmøde i Hejninge d. 1. december. Det 
kunne være fantastisk, hvis en repræsentant derfra kunne tænke sig at 
være med i vores Lokalområde. 

8. Helge Christiansen – Arne. 
Helge vil gerne have at der oprettes et arkiv, selv om han siger at han er 
helt frisk og har det godt. Han taler om et rum på ca. 40 m2, og han vil selv 
prøve at finde en gruppe, som har lyst til at være en del af det. Det er i 
samme stil som i Havrebjerg Lokalarkiv. Kan Lokalrådet finde et egnet 
lokale? 
Umiddelbart kom vi ikke videre med et elektronisk arkiv. Helge mener ikke, 
at han får trykt flere blade, da han ikke får flere penge fra Stillinge Låne/
Sparekasse, men han var inde på, at han måske kan sælge nogle stykker 
som e-bøger. 
Radaktøren mener det kunne være rigtigt godt, hvis Helge selv kunne 
lægge artikler ind et 'hemmeligt' sted på nettet. Når tiden så er til det, så 
kan man offentliggøre det. Er der evt. en 'ikke offentlig' del af vores 
hjemmeside, som kan bruges? Sådan et sted kunne det også være muligt 
for redaktøren at hente artikler til bladet. 
Kunne Stillinge Plejehjem måske have lokaliteter til et fysisk arkiv? Lars S. 
vil kontakte Plejehjemmet. 

9. Opfølgning på Lokal Udviklings Plan – Lars. 
Der er ved brainstorm i arbejdsgruppen samt ved offentligt stormøde d. 20. 
september, indsamlet rigtig mange gode input, der nu bearbejdes. Oplæg til 
tekst til vores LUP er ligeledes under udarbejdelse. Slagelse Kommune 
ønsker at sætte alle sejl til for, at få udarbejdet den første LUP for et 
lokalområde i landdistriktet, og har i den forbindelse søgt samarbejde med 
Hejninge-Stillinge Lokalråd. Formanden har på Rådets vegne takket ja til 
samarbejdet. Samarbejdet involverer også Kommunens Planafdeling, da 
politikerne ønsker en LUP der kan indarbejdes i Kommuneplanen, hvilket er 
helt på linje med lokalrådets ønsker. Kommunen inviterer til et indledende 
møde i november. 

10.Opfølgning på Stillinge Aktivitetspark – Ib. 

mailto:2sognekasserer@gmail.com
http://www.slagelsekommune.dk
http://www.2sogne.dk


Nærmere oplysninger omkring Stillinge Aktivitetspark kan findes på www.
2sogne.dk under nyheder. 
Første initiativ er plantning af 65 frugttræer d. 15. november 2014 og der er 
på nuværende tidspunkt 35 tilmeldte til arrangementet. 

11.Opfølgning på Udviklingsagentuddannelsen – Lars. 
”Kick-off” møde i Ydun Forsamlingshus d. 25. oktober. Hejninge-Stillinge er 
blevet sat sammen med Agersø, hvor en borgergruppe ønsker at købe det 
gamle bådeværft. Værftet skal stadig anvendes som reparationsværft for 
gamle både, men også som kulturhus med café m.v. Pga. Kommunens 
invitation til samarbejde om vores LUP i andet regi, er vores 
uddannelsesprojekt ændret til projekt ”Stillinge Aktivitetspark”. Projektet er 
ikke det afgørende, da læringen om markedsføring, foundraising, netværk, 
dialog, processer m.v. kan anvendes på mange (alle) projekter. 

12.Digitale infotavler – Ib. 
Via InfoComplete kan vi få informationstavler som kan kommunikere med 
vores hjemmeside. Det kræver selvfølgelig internetadgang, der hvor vi 
ønsker informationstavler. Vi prøver at få en repræsentant fra 
InfoComplete ud og orientere os om diverse muligheder til næste møde d. 
7. januar 2015. Herefter kan vi drøfte mulige placeringer. 

13.Julefrokost – Jack. 
Der bliver holdt julefrokost onsdag d 3. dec. kl 18 i Huset. Camilla, Lars S., 
Lars B., Marianne og Børge kommer. Husk at tilmelde Jer hos Jack. 

14.Eventuelt. 
Børge vil tage ind til Christiansborg mandag d. 10. november 2014 til 
Landdistrikternes dag. 
Lars S. orienterer om de informationer han har fået omkring Regulator 
Kraftværket, som man ønsker at opføre ved Hejninge. 

15.Kommende møder: 
Lokalrådsmøde d. 3. december – Forplejning: Jack (Julefrokost) 
Lokalrådsmøde d. 7. januar – Forplejning: Marianne 
Lokalrådsmøde d. 4. februar – Forplejning: Lars B. 
Lokalrådsmøde d. 4. marts – Forplejning: Yoram 
Beboermøde d. 7. marts – Forplejning: Lars S. 
Lokalrådsmøde d. 1. april – Forplejning: Ib 
Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: Ny 
Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: Ny
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