Beretning på generalforsamlingen torsdag den 23. marts 2017 i Gørslev
Forsamlingshus
Endnu engang har der været fuldt tryk på kedlerne i Landsbyforeningen, og takket være
engagerede ildsjæle i og udenfor bestyrelsen, har aktiviteterne også ført til konkret værdiskabelse
for vores dejlige område. Da jeg sidste år blev hvervet til formand for Landsbyforeningen, var det
på den præmis, at opgaverne/aktiviterne i vidt omfang skulle kunne uddelegeres. Det blev der
givet håndslag på, da bestyrelsen konstituerede sig, og jeg må sige at bestyrelsesmedlemmerne
har holdt ord. Alle har arbejdet stenhårdt og løftet opgaverne til punkt og prikke.
Der har været mange aktiviteter gennem året. Jeg vil ikke redegøre for dem alle her, men
fremhæve nogle af de vigtigste resultater og aktiviteter som året har budt på.
Trafikdæmpende foranstaltninger i Slimminge og Gørslev
Det forgangne år, blev året hvor vi endelig fik etableret trafikdæmpning i både Slimminge og
Gørslev. Siden slutfirserne har der været opmærksomhed på dette emne, og behovet for
regulering af trafikken i vore landsbyer og på vore skoleveje er gennem årene vokset støt i takt
med den øgede trafikmængde. Det er især de sidste tre års vedholdende arbejde i bestyrelsen der
har båret frugt.
Vi står nu med et resultat, som vi i vores nærområde kan være glade og stolte af, og som vil
betyde større sikkerhed på vejene, også for de bløde trafikanter, og bedre trivsel og miljø.
Trafikdæmpningen på KøgeRingstedvej i Slimminge, på Slimmingevej gennem Gørslev og på
Lundegårdsvej virker. Hastigheden gennem byerne er generelt dæmpet, og den tunge trafik bliver
for en stor dels vedkommende ledt uden om vores område. Det er vi mange der er glade for. I
tilgift har vi desuden fået belysning på Slimmingevej igennem Gørslev, hvilket rigtig mange i byen
er glade for. Vi mangler forsat noget opstribning, byskilte, ekstra justeringer mm., men det er vi i
dialog med forvaltningen om, så det skal nok komme.
Har processen så kørt gnidningsfrit? Nej, der har også været kritik. Især har landbrugserhvervet i
området været bekymrede for om passagen med traktorer og maskiner var god nok. Det er
bestyrelsens opfattelse, at der er faldet lidt ro på nu. Trafikdæmpningen skulle være udført efter
alle kunstens regler i overensstemmelse med landboorganisationernes ønsker og regler på
området. Det har været et stort fokuspunkt for både forvaltningen og Landsbyforeningen.

Vi har været vidne til ulykker her i indkøringsfasen, hvor biler har påkørt hellerne i Slimminge og
Gørslev. Nogle af ulykkerne skyldes for høj fart og uopmærksomhed på trods af de fartdæmpende
foranstaltninger. Der er brådne kar alle steder, nogen der bare ikke vil respektere reglerne, men vi
er også i dialog med kommunen om nogle af ulykkerne bl.a. kan skyldes forkert belysning på vejen.
Det er planen, at kommunen og politiet vil holde øje med effekten af trafikdæmpningen, og
justere denne efter behov.
Hjertestartere og førstehjælp
Igen i år har Landsbyforeningen i samarbejde med Trygfonden gennemført flere
førstehjælpskurser for interesserede borgere. Disse kurser har der været stor tilslutning til, og vi vil
selvfølgelig arrangere flere kurser i det kommende år  der er allerede ansøgt om midler til
afholdelse af kurser efteråret 2017.
Vi ansøgte også Hjerteforeningen om en hjertestarter, men fik afslag. Det er derfor dejligt, at det
lykkedes Menighedsrådet at få en hjertestarter opsat i Slimminge. Denne hjertestarter er bevilget
af Hjerteforeningen. Landsbyforeningen vil i det kommende år arbejde for flere hjertestartere i
vores område  først og fremmest i Vollerslev.
Buslinje 247
Vi har i Landsbyforeningen flere arbejdsgrupper. En af dem er busgruppen som deltager i
kommunens busborgergruppe, som arbejder for at de offentlige transportmidler bliver fordelt
efter behov, så der også tilfalder midler til busdrift i periferien af Køge Kommune.
Buslinje 247 startede i august 2016, og den ny buslinje skal gøre det nemmere at komme rundt
mellem yderområderne i kommune. Ruten er Borup  Bjæverskov  Slimminge  Gørslev  Algestrup
 Ringsbjerg  Sædder – Herfølge. Der er tale om en forsøgsordning frem til 2018. De foreløbige
tilbagemeldinger fra potentielle brugere er, at bussen ikke kører tidligt nok om morgenen og sent
nok om aftenen. Landsbyforeningen vil forsøge at få dette ændret. Vi kan kun opfordre til, at vi gør
hinanden opmærksom på busrutens eksistens.
Mobildækning og bredbånd
Vollerslev, Slimminge og Gørslev ligger i periferien af Køge Kommune. Det er et relativt tyndt
befolket område  bevares, men det skal ikke være ensbetydende med dårlig mobildækning og
datatransmission. Landsbyforeningen har iværksat et arbejde  i endnu en arbejdsgruppe, som vil
arbejde for en opgradering på området. Kommunerne har stor indflydelse på hvor der kan
opsættes mobilmaster og på prisen som teleselskaberne skal betale for jorden hvor mobilmaster
kan sættes op. Derfor har vi kontaktet Byrådet og bedt om at få emnet sat på dagsordnen. Vi
afventer lige nu kommunens tilbagemelding. Vi er godt klar over at mobildækningen i høj grad
afhænger af mobiltelefonen, og at den nye teknologi ”wifiopkald”, hvor man med sin
mobiltelefon automatisk taler over sit private netværk eller andre tilgængelige netværk, er lige om
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hjørnet, og i en nær fremtid kan løse mobilsignalet i vores huse, men vi har en ambition om, at
mobiltelefoni og mobil datatransmission skal kunne fungere i det åbne land.
Landsbyforeningen arbejder også for at få teleudbydere til at opgradere det lokale internet. Det er
ikke alle der er så heldige at have eks. fibernet. Vi arbejder derfor på at få del i kommende
”fiberpuljer”, ”bredbåndspuljer”, så et hurtigt internet kan udfoldes til en større del af vores
område. Landsbyforeningen vil gerne opfordre borgere til at komme med tilbagemeldinger på
hvor disse ting bør forbedres og evt. selv deltage i dette arbejde.
Fælles platform (hjemmeside) for foreninger i hele Slimminge, Vollerslev, Gørslevområdet
Landsbyforeningen har en ambition om på bedste vis at bidrage til at tiltrække nye borger til vores
område. Derfor skal potentielle nye borgere hurtigt kunne få et overblik over de mange gode
tilbud og aktiviteter vi har, når de ”googler” vores område. Vi afholdt møde om dette i november
2016, og mange foreninger viste stor interesse. Landsbyforeningen vil derfor ihærdigt arbejde
videre med opbyggelsen af en sådan fælles hjemmeside i det kommende år.
Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver relativt store ressourcer at opbygge en sådan
hjemmeside, og Landsbyforeningen har brug for alle lokale kræfter, der kan hjælpe til med dette
arbejde.
Landsbyforeningens hjemmeside
Lige nu er vi stærkt udfordret med Landsbyforeningens egen hjemmeside, som desværre er blevet
hacket og gået helt i sort. Vi har af den grund ikke kunnet indkalde til denne generalforsamling,
som det ellers står i vedtægterne, via vores hjemmeside. Vi måtte gribe til ekstraordinære
foranstaltninger, og omdele flyers til hele området for at sikre os, at alle blev bekendt med
generalforsamlingen. Vi havde i denne flyer en lille passus om problemet med vores hjemmeside,
og jeg skal love for det gav bonus. Vi har pt. fået fem henvendelser fra engagerede ildsjæle med
forstand på opbygning af hjemmesider, som har tilbudt deres hjælp. Vi vil hurtigst muligt sætte et
møde i stand med disse mennesker, og få vores hjemmeside op at køre hurtigst muligt. Det har
virkelig været en ah ha oplevelse for bestyrelsen, og fortæller en hel del om de ildsjæle og den
sammenhængskraft vi har i vores område.
Postnummerændring
Landsbyforeningen er blevet opmærksom på, at postnummeret 4100 kan have nogle meget
uheldige konsekvenser. Jeg kan f.eks. nævne en jobsøgning i Køge Kommune som det var ved at gå
galt med, fordi kommunen prioriterede ansøgninger fra borgere i kommunen. Man vidste ikke at
Ringsted postnummeret også rummede borgere fra Køge Kommune. Akut behandling på Køge
Hospital var ikke mulig, da borgere fra Ringsted Kommune (4100) hørte til Slagelse Sygehus.
Fjernsynskanaler fra TV udbydere som tilgås via postnummer, har eksempelvis umuliggjort
kanalen TV Lorry fordi 4100 hører under TV2 Midtsjælland osv. osv. Landsbyforeningen er derfor i
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gang med at undersøge mulighederne for at ændre postnummer, så disse misforståelser evt. kan
begrænses.
Landsbyforum
Køge Kommune har taget initiativ til ”Landsbyforum Køge”. Landsbyforum er tænkt som en
platform for dialog mellem Køge Kommune og de 33 landsbyer i kommunen. Der er nedsat en
styregruppe bestående af 5 til 10 repræsentanter valgt fra landsbyer i Køge Kommune – max. 1
person fra hver landsby. Tre repræsentanter udpeges blandt Teknik og Miljøudvalgets
medlemmer og en repræsentant fra kommunens administration fungerer som sekretær/referent
og har ikke stemmeret. Landsbyforeningen Gørslev og Omegn er repræsenteret i ”Ladsbyforum
køge”.
Kloakkering i Gørslev
Sidste år var Gørslev by hårdt ramt af arbejdet med etablering af nye kloakrør i store dele af
Gørslev by. Arbejdet trak ud, der var mange gener i forhold til beboerne, mange henvendelser til
Landsbyforeningen fra utilfredse borgere, som ikke følte at KLAR og Aarsleff tog behørigt hensyn
til byen og dens borgere. Denne problemstilling blev taget op på et stormøde arrangeret af
Landsbyforeningen. Mødet blev afholdt med den hensigt, at gøre vores for, at Slimminge,
Vollerslev og andre områder ikke skulle opleve de samme problemer. Det er bestyrelsens
fornemmelse, at både KLAR og Aarsleff strammede op, men det hindrede ikke at arbejdet trak alt
for meget ud i forhold til det der var aftalt. Jeg nævner dette i min beretning, fordi det er et
klasseeksempel på hvad Landsbyforeningen kan bruges til  som et fælles talerør når større
udfordringer skal løftes.
Afslutning
Jeg vil til slut nævne nogle af alle de andre aktiviteter som Landsbyforeningen løbende har gang i,
og som der er god tilslutning til, og som vi gerne vil opfordre borgere til at deltage i. Følg med på
vores hjemmeside når den kommer op at køre eller på facebook.
Landsbyforeningen og ildsjæle fra hele området afholder ca. en gang i kvartalet fællesspisning i
Gørslev Forsamlingshus. En gang om året har vi et særligt børnearrangement. Fællesspisningen i
december blev i samarbejde med menighedsrådet koblet sammen med en fantastisk julekoncert i
Gørslev Kirke med Ørsnefarno Koret støttet med sublime unge tenorer og sopraner fra
Musikkonservatoriet. Vi har juletræsarrangement i Gørslev, hvor vi rejser året juletræ på
fællesarealet i Gørslev. Det er et arrangement eller begivenhed som vi også gerne ser udbrede sig
til eksempelvis Slimminge og Vollerslev hvis der er interesse for det.
Vi forsøger at holde adgangen til skoven via Fuglsangvej åben, ved at være i dialog med Giesegård
Gods, og vi har i foråret afholdt en plantebyttedag i anlægget. Der bliver lavet ture med
landsbycyklen, som især påkalder sig børns interesse osv., osv.
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Til slut vil jeg godt sige tak for et super godt arbejde i hele bestyrelsen og alle andre ildsjæle som
hvert år bidrager til diverse aktiviteter. Der bliver gået til vaflerne i alle facetterne af
bestyrelsesarbejdet med et meget stort engagement, og her skal vi jo ikke glemme, at der rent
faktisk er en del administrative ting som også skal løftes, og som ikke er så synlige som
eksempelvis et trafikdæmpningsprojekt. Tak skal i have alle sammen.
Og ja, så vi har jo desværre to bestyrelsesmedlemmer som har valgt at stoppe. Og nu nævner jeg
navne – I har måske bemærket at jeg i min beretning bevidst har valgt ikke at nævne navne ud fra
devisen ingen nævnt ingen glemt.
Michael Sigvardt og Michael Slonia har valgt at stoppe i bestyrelsen. Michael Sigvardt du har været
vores kasserer gennem flere år, og har også suppleret godt på dette område igen i år. Du har altid
været god med nogle skarpe og kritiske bidrag og analyser i forhold til det arbejde der foregår i
bestyrelsen. Tak for det. Også tak til dig Michael Slonia for din indsats. Jeg havde jo nok ventet du
ville takke af i år, for du er jo en travl mand i lokalområdet, specielt i Gørslev Idrætsforening med
bl.a. spinning og landevejscykling, og vi har af den grund ikke set så meget til dig på det sidste. Tak
for din interesse og dine bidrag og held og lykke med alle dine andre gøremål.
Endelig vil jeg sige tak Ellebækskolen for godt samarbejde og stor imødekommenhed når vi bl.a.
skal bruge lokaler, og tak til Køge Kommune og især Miljø og Teknik – både udvalg og forvaltning 
for rigtigt godt samarbejde gennem året. Lad os håbe, at kommunen snart anerkender foreningen
og giver os et lille tilskud.
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