Lokalrådsmøde 14. September 2017
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2)
Godkendelse af referat fra mødet 23. August 2017
Referatet blev godkendt
3)
Ny hjemmeside/portal. Mangler vi mere før mødet med de andre foreninger den 26.9
Christine oplyste, at der fortsat mangler billeder af lokalrådets medlemmer og oplysning om
deres mailadresser. Det er muligt også at oprette en fælles mail, som folk kan skrive til. Det
var vi enige om, at vi gerne vil have. Linda påtager sig gerne at checke indkommen post.
Der mangler nogle referater, som Gerd vil sende til Christine. Det sidste design vil blive
færdigt på tirsdag. Man kan tilmelde sig et nyhedsbrev fra foreningen, der er oplyst til at
udkomme fire gange om året. Lisbeth påtager sig gerne ansvaret med nyhedsbrevet.
Mødet med foreningerne holdes den 26.9 på skolen og fællesspisningen, hvor hjemmesiden
præsenteres udadtil holdes den 10. Oktober i forsamlingshuset. På vores næste møde den 9.
Aftales nærmere om præsentationen den 10.
4) Fibernetprojektet, v. Christine og Annette.
Brian fra Fibia er rykket flere gange for sine beregninger på, hvor mange ekstra ejendomme,
der kan komme med i projektet, men har desværre fortsat ikke ladet høre fra sig. Ellers venter
projektet i øvrigt blot på, at Fibias medarbejdere tager kontakt til de enkelte ejendomme for at
afklare opsætning af installationen. Leveringstiden er lovet til at ligge mellem 6 og 9 måneder
fra den 1. september.
5) Mobilmast og svar fra kommunens mand? v. Christine
Kommunen har lovet at oplyse os om resultaterne af de målinger, der foretages her i
september. Vi afventer.
6) Ansøgning til Landsbypuljen, skal vi mere?
Ansøgningen om støtte til fibernet dækning i de områder, der ligger udenfor de nu dækkede
- når Vollerslev-Nyvang og Græsmarke-området er dækket - er sendt, og vi håber det
bedste.
Christine oplyste, at hun har fået mail retur fra kommunen om, at ansøgningen behandles den
3. Oktober af Teknik og Miljøudvalget.
Leif sender kopi af ansøgningen til Landsbyforum til orientering.
7) Arbejdet med vores Facebookside, Mie
Mie er blevet administrator. Hun har talt med Charlotte og John Frederiksen, og der er en del
spørgsmål, der skal tages stilling til, hvis der skal laves noget nyt.
Flere påpegede, at den nuværende facebookside har stor værdi, fordi der er mange
medlemmer og mange på såvel kommunalt som regionalt politisk niveau.
Mie taler med Isabella og prøver at udfinde mulighederne for at bibeholde den gamle side,
lukke for køb og salg, der vil blive slettet af administrator, og lave en ny facebookside for
området til køb og salg.

Mie hører Charlotte, om hun vil af med administratorhvervet.
8) Landsbycyklen, efterårsferiearrangement, Annette.
Nanna foreslog at lade turen gå til Pangea, der ligger bag det gamle Nutana. Annette vælger
en dag og arrangementets form.
9) Vælgermøde
Den 14. november er i følge Poul Eriks kig i politikerkalenderen et godt bud.
Leif oplyste, at forsamlingshuset er bestilt. Der er imidlertid problemer med lyd og mikrofoner.
Nanna hører efterskolen, om vi kan låne deres lydanlæg eller holde mødet i deres lokaler. Leif
kontakter samtidig Erik for at høre til status på lydanlægget.
Der var enighed om, at alle opstillede partier inviteres, hvilket Linda står for.
10) Kriminalpræventivt foredrag og "Nabohjælp" påny?
Der var enighed om at gå efter en dato i januar, måske som et nytårsarrangement.
Annette orienterede om Tryghedsvandringer og kontakten til Helle Ziersen. Der var enighed
om, at vi ikke pt. kan presse mere i kalenderen.
11)
Evt.
Gerd oplyste, at registreringsproblemerne har gjort det svært at komme videre med
arrangementet den 18. November, men nu ser det ud til at lykkes.
Michael Sigvardt er stadig registeret som ejer af vores foreningskonto. Førend Gerd kan
overtage kontoen skal banken have:
� Referat af generalforsamling
� Referat fra konstitueringsmøde(r)

Foreningens data på Køge kommunes foreningsportal og Eg.on skal udfyldes. Annette handler på
det, evt. sammen med John og checker også mulighederne på foreningsportalen - også
kalenderen. Endvidere checkes op på børneattester.
Der er også behov for, at Michael bliver slettet i virksomhedsregisteret som foreningens
kontaktperson. Det beder Annette John om at sørge for, nem id skal bruges, brug evt. et
virksomheds-id.
Næste møde er den 9. oktober 2017. Mødet hævet.
Annette G., sekretær

