I forbindelse med konstitueringen efter sidste års beboermøde d. 17. marts var der genvalg
på alle poster, hvorfor I igen i år må lægge øre til min formandsberetning.
Lokalrådet har igen i det forløbne år fulgt kloakeringen langs strandene. I det forløbne år er
der kloakeret frem til Støvlebækvej, sydfra, herefter følger så Stillinge Strand og Bildsø Strand.
Også i det forløbne år har kloakeringen været til stor gene for sommerhusområdets beboere.
Der er nærmest ikke gået en dag, hvor ikke vand-, tele- eller elledninger er overgravet, og
sommerhusvejene har i lange perioder lignet et militært øvelsesterræn. Selv
hovedfærdselsåren langs stranden, Kongsmarkvej, har været spærret i lange perioder.
Lokalrådet beder til, at de efterfølgende etaper bliver udført af mere kompetente og
professionelle entreprenører.
Lokalrådet undrer sig i øvrigt meget over, at Slagelse Kommune ikke gennemtvinger et
samarbejde mellem SK-Forsyning og SEAS-NVE således, at der etableres fibernet i
sommerhusområdet, når nu vejene alligevel opgraves 2-4 gange. Lokalrådet vil i den
kommende tid forsøge at vække såvel politikere som forvaltning og forsyningsselskaberne.Den
form for idioti må nødvendigvis ophøre snarest.
Lokalrådet er nu lykkedes med ”Projekt Hjertestarter”. Vi har modtaget mange små – og et par
store – økonomiske bidrag og vil gerne her benytte lejligheden til at sige alle ydere en stor tak.
Lokalrådet har så også gravet dybt i lommerne, og har nu indkøbt og opsat en hjertestarter
ved Min Købmand i Næsby Strand, en ved Min Købmand ved Stillinge Strand samt en ved
Trelleborg Friskole. Derudover er der indkøbt et skab, således at Stillinge Hallens hjertestarter
meget snart kan flyttes udendørs. Når dette er sket, er der således hele 5 hjertestartere i
vores lokalområde, der er placeret, så de er tilgængelige 24 timer i døgnet/ 7 døgn om ugen.
Selvom det har kostet en masse penge at nå hertil, håber vi, at hjertestarterne aldrig kommer
i brug.
Fredag d. 30. august holdt Lokalrådet igen Picnickoncert på fodboldbanen bag Stillinge Hallen.
Trods regnvejr næsten helt frem til koncertstart, var rigtig mange mennesker mødt op; vi vil
umiddelbart skyde på 400 musikglade lyttere. Denne gang var det det næsten lokale band
”Poplic Service”, der stod for underholdningen, hvilket de gjorde rigtig godt og til stor glæde
for de mange tilhørere. Og denne gang var der lidt bedre styr på øl forsyningerne, ligesom en
del lokale erhvervsdrivende havde valgt at yde et sponsorat. Picnickoncerten kunne derfor i
2013 udvise et overskud på ca. 2.000 kr., efter vi havde betalt Slagelse Kommune 3.500 kr. for
leje af mobilscenen – den mobilscene de stiller gratis til rådighed i Slagelse by. Lokalrådet har
nu arrangeret picnickoncert i to år, og vi håber at kunne gentage succesen igen til august, så
husk at sætte X i kalenderne d. 29/8 – og følg med i 2sogne.
I Lokalrådet har vi i mange år kæmpet for forbedret trafiksikkerhed, herunder især cykelsti
langs Bildsøvej. I 2013 lykkedes det at få vredet armene så langt rundt på vores lokalregering,
at cykelsti fra Kelstrup til Næsby Strand nu realiseres i 2014. Umiddelbart var denne cykelsti
først på budgettet efter 2025, men vore argumenter og lobbyarbejde har, sammen med en stor
indsats af vores lokale politiker, båret frugt.
Lokalrådet har i et par år deltaget i Projekt Vennelandsbyer, der blev afsluttet i det forløbne år.
Projektet gik på tværs af såvel sogne som kommunegrænser og har skabt gode relationer til
ildsjæle fra Hashøj NordVest samt Askø-Lilleø i Lolland Kommune. Lokalrådet vil fortsat søge
kontakt og netværk med andre landsby- & lokalråd. Det giver god sparring og inspiration at
mødes med ligesindede.
Disse udadvendte kontakter og netværk er blandt andet med til at give os kræfter til at kæmpe
for en formel landdistriktspolitik i Slagelse Kommune. For hvad vil vores lokalregering og
forvaltningen egentlig med landområderne?Er vi blot et irriterende stykke landområde mellem
købstæderne, eller er vi et resursestærkt potentiale for Slagelse Kommune?
Lokalrådet holdt i 2013 traditionen tro valgmøde forud for kommunalvalget. Ved
kommunalvalget var hele 8 partier og 8 lokallister opstillet, Lokalrådet valgte derfor kun at
invitere de 8 partier til valgaftenen, og næsten alle stillede med deres spidskandidater. Peter
Sten – tidligere vært på DR-regionalen var ordstyrer, og han kunne ligesom de øvrige ca. 100
deltagere bl.a. høre vores nuværende borgmester love, at der i hans regeringsperiode ikke
blev lukket nogen skoler. Det løfte er allerede brudt, idet der fra kommunens ledelse nu
arbejdes på at lukke Agersø Skole. Så det med ”Tid til forandring” gjaldt altså ikke
overholdelse af valgløfter.
Lokalrådet præsenterede på sidste års Beboermøde vores nye logo. Siden hen har også
beboerbladet 2Sogne fået et ”face lift”. Jeg deltager ofte i møder med andre landsby- &
lokalråd, og ofte medbringer jeg nogle eksemplar af 2sogne. Overalt bliver de andre råd både
misundelige og imponerede over vores flotte blad. Fortjenesten for dette tilfalder ene og alene

vores redaktør Arne Olsen, og der skal herfra lyde en stor tak til ham for hans store arbejde og
flid.
I november annoncerede Sydbank, at de ville nedlægge hæveautomaten ved Dagli-Brugsen.
Brugsuddeler Henning Clausen startede straks en underskriftsindsamling, og undertegnede
talte med meget store bogstaver til direktør Steen Tophøj, der meget hurtigt besluttede ikke at
nedlægge vores hæveautomat. Det er skønt, når vi i lokalområdet således står sammen, og
dette sammenhold har mange gange gjort den store forskel. Jeg vil også her benytte
lejligheden til at sige Sydbank tak for den imødekommenhed de i denne sag har udvist.
Hermed afsluttes dette års beretning.
Beretningen blev taget til efterretning. Herefter fik kassereren ordet for fremlæggelse af
årsregnskab, der udviste et underskud på 7.795,32 kr., hvilket i særlig grad skyldes en udgift
på 69.956,25 til indkøb af hjertestartere. Picnickoncerten gav et overskud på 2.052,31 kr., og
der er i alt modtaget 7.556,50 kr. i tilskud/sponsorater til hjertestarterprojektet. (Heri er ikke
medregnet tilskud fra Stillinge Laane- & Sparekasse). Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
I år skulle fire medlemmer samt to suppleanter til Lokalrådet vælges. Lars Schou, Marianne
Espenhein, Jack Rasmussen og Børge Carlsen blev valgt til Lokalrådet. Lars Bøcher blev valgt
til første suppleant og Yoram Roshu til anden suppleant.

