Lokalrådsmøde 13. juni 2018 på skolen
Mødt var Poul Erik, Gerd, Bente, Erik, Brian, Mie, Nanna og Annette
Afbud fra Susy, Linda, Lisbeth og Anja.
Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
Nyt fra Formanden
Ros for at det lykkedes, at få et ekspres nyhedsbrev ud.
Landsbyforums idekonference i lørdags den 2.juni på skolen var en god dag, men med alt for
få,deltagere. Der havde ikke fra kommunens side været nogen annoncering eller pressedækning
forinden, hvilket var meget ærgerligt.
Mie bemærkede, at det gav indtryk af en lidt “langhåret” agenda i forhold til økologi og fællesskab,
med manglende indsigt i, hvordan vi bor på landet her. Vinklen i Nannas indlæg var langt mere
relevant i forhold til vores virkelighed.
Leif har rykket Kultur- og Idrætsudvalget for, hvad der sker i forlængelse af vores henvendelse om
godkendelse og har fået en kvittering for sin rykker. Vi afventer….. igen.
Nyt fra Udvalg 1(det politiske)
Poul Erik oplyste, at det seneste kommuneplanforslag er næsten klar til at blive sendt i høring. Der
er f.s.v. angår Omdannelseslandsbyer lagt op til en dynamisk plan, der kan revideres i forbindelse
med en ny Lokalplan.
Nanna oplyste, at i forlængelse af mødet i Børnehaven den 17. Maj, er der nu udarbejdet udkast til
en genopretningsplan, som er taget til efterretning af Børneudvalget på et møde i juni. Der er
planlagt endnu et møde i august, men pt. uden dato. Nanna sender nærmere ud, når der er nyt.
Idrætsforeningens fodboldafdeling har i næste uge møde med medlemmer fra Idræts- og
Kulturudvalget i forlængelse af 1. holdets oprykning til serie 1. Annette tager kontakt til Finn for at
høre, om vi vil være velkomne til at deltage.
Afslutningen på afstemningen om postnummerændring nærmer sig. Det har vist sig at være
uforholdsmæssigt besværligt at stemme, og flere har været uforstående overfor
afstemningsformen og muligheden for snyd.
Brian har endnu ikke fået kontakt til Thomas Kielgast og Jacqueline Defleuron om
samarbejdsmuligheder og -former “skole-børnehave”.
Nyt fra Udvalg 2 (PR-udvalget)
Pr- udvalget har valgt at fordele opgaverne imellem sig således: Mie facebook, Susy portalen,
Lisbeth nyhedsbrev og Erik og Bente nyhedsformidlingsansvarlige.
Udvalget skal mødes med Isabella og Michael.

Det har vist sig problematisk at få det elektroniske nyhedsbrev til at fungere optimalt. Det blev valgt
også at dele seneste nyhedsbrev ud i papirformat i lidt omredigeret udgave, da det naturligt måtte
være uden links, og det vil nok også blive valget for de kommende nyhedsbreve. Der vil blive
arbejdet på at få oprettet et stærkt uddeler-team af faste uddelere til faste og langt mindre ruter
end de nuværende.

Det næste nyhedsbrev ventes ud i begyndelsen af august, idet idrætsforeningens
gymnastikprogram, da udkommer. Mulige emner kunne være:
� Reklame for Børnehuset.
� Donation fra Nordeafonden til legepladsen i Slimminge
� Succes med Landsbypuljen for både Forsamlingshuset og vores samlingsplads i Slimminge
� Afstemningsresultat i postnummersagen.
� Resultat af Skovbo Aftenskole dialog
� Aktivitetsdag med andre foreninger den 15.september.
� Årets Gymnastikprogram ude med nyskabelse for børn – Pakur� Beskrivelse af Landsbyforeningen – folk forstår ikke geografien, og forstår ikke hvorfor man

skal betale kontigent.
� Plan for fælledspisninger
� Samarbejde med foreningerne
Landsbypuljen har givet midler til såvel aktivitetspladsen i Slimminge og nyt lydanlæg og projektor
til forsamlingshuset.
Lørdag den 15. september bliver der en aktivitetsdag med Idrætsforeningen og de andre
foreninger på portalen, som vil være med.
Nanna oplyste, at hun har været til møde med spejderne blandt andet om større synlighed. Det vil
måske være en mulighed at få hjælp fra spejderne i forbindelse med uddeling af nyhedsbreve.
Spejderhuset er nu 50 år gammelt og det kunne være en anledning at fejre.
Sloninas Mille er blevet danmarksmester. Det kunne godt fortjene en nyhed.
Nanna bad udvalget om, at se på mulighederne for at “rette” diverse forkerte og misvisende
oplysninger på nettet om forskellige institutioner og andet i området.
Nyt fra Udvalg 3 (Fællesspisninger og tilhørende arrangementer)
De nu planlagte arrangementer er disse: 15. september, Aktivitetsdagen med Idrætsforeningen, se
ovenfor, fællesspisningerne starter op i oktober – november, og forsamlingshuset skal bookes i
god tid. Julekoncerten i kirken kan tilpasses fællesspisningen, så vi skal bare booke. Spejderne
kunne måske synliggøres lidt mere i forbindelse med en fællesspisning.
Gerd bemærkede i forbindelse med vores ønske om synliggørelsen af både foreningen og
området, at et arrangement med besøg i Pangea park med Landsbycyklen kunne være en god
aktivitet. Brian kontakter Pangea park og hører om mulighederne.

Nyt fra Udvalg 4, (Projekter)
Fibernet og mobildækning.
Poul Erik har været i kontakt med sin kontakt i Fibia, som imidlertid snart overdrager sin funktion til
en anden. Denne vil kontakte Poul Erik. Dækningen i vores område kan ses her:
https://bredbaandspulje.ens.dk/
Man kan klikke på de enkelte prikker og se adressen på ejendommen.
På kortet skal bortses fra de ejendomme, der er omfattet af Vollerslev-Nyvang projektet, ligesom
der er gennemført, men endnu ikke udført, et projekt et område nord for Vollerslev i NyhuseGummersmarke- Græsmark.
Annette rykker kommunen for svar på vores rykker og vores oprindelige henvendelse om
mobildækning, der ifølge referat er henvist til Landsbyforum.
Der er planer om opførsel af en ny mobilmast på Turøgårds areal. Det er Telia, der skal være
leverandør på den.
Udvalg 5, de enkelte områder.
A – Slimminge
Der bliver loppemarked i Slimminge den 18. August
B – Gørslev
Postkassen på Slimmingevej er VÆK!!
Der er ved at blive asfalteret gennem Gørslev efter kloakarbejdet henover sommeren 2016
C – Vollerslev
Postkassen i overfor kirken i Vollerslev er VÆK!!
Der var enighed om, at den måde vores PostNord-postkasser “i ly af natten” pludselig er fjernet
både fra Gørslev og Vollerslev, kræver en reaktion. Nanna har skrevet et facebookopslag, men der
bør reageres i videre omfang både politisk og pressemæssigt.
Til Post Nord kan man skrive mails til: skrivpost@post.dk
Mødedatoer
Der var enighed om følgende mødedatoer indtil videre:
15.8 ons
6.9 tors
10.10 ons
7.11 ons
5.12 ons
3.1 torsd
30.1 ons

28.2 tors
Herimellem generalforsamling eksempelvis torsdag den 21.3
27.3 ons
25.4 tors
22.5 ons
20.6 tors ( for sent i forhold til eksamen, studenter, sommerferie?)
Mødetider onsdage 19.15, p.g.a. forventet cirkeltræning også i næste sæson, torsdage kl 19.
Eventuelt.
Nanna og Gerd arbejder videre med henvendelsen fra Skovbo Aftenskole og fra Ditlev Nissen fra
Aftenskolen Lysglimt.

Annette Goldschmidt, sekretær

