
 

 

 
Lokalrådsmøde tirsdag den 7. november 2017 
 
Alle var mødt 
 
1)      Godkendelse af dagsorden 
Til dagordenen føjedes som pkt.3a: Dagbladet har ønsket vores bidrag til en artikel i anledning af 
kommunevalget, ved John. Dagsordenen godkendtes i øvrigt. 
 
2)      Godkendelse af referat fra mødet  den 9. oktober 2017. 
Referatet godkendtes. 
Det aftaltes, at referatet kan betragtes som godkendt, hvis ikke sekretæren ikke har modtaget 
tilbagemeldninger om rettelser inden en angivet frist. Referatet fremsendes herefter til webmaster. 
 
3)     Vælgermødet den 14.11, tilmeldingerne, spørgsmål til politikerne og andet, der skal på plads. 
Linda oplyste at tilbagemeldingerne viser, at alle partier vil være repræsenteret. Linda vil bede 
repræsentanterne præsentere sig skriftligt om enkelte punkter på forhånd, så vi kan lægge ark ud 
på bordene med præsentationen og ikke bruge kostbar taletid på det. 
 
Vi mødes 17.30 og sætter borde op. 
  
Webmaster lægger orientering (som Linda sender) på Portalen, og Mie linker dertil på Facebook. 
Begge steder opfordres til at komme med emner og Linda vil henvise politikerne til at orientere sig 
yderligere der. 
 
Annette laver udkast til et lille nyhedsbrev, der kan deles ud senest i weekenden. 
 
3a)   Dagbladet har ønsket vores bidrag til en artikel i anledning af kommunevalget, ved John. 
John oplyste, at Dagbladet har henvendt sig for at få et interview til en artikel om Landsbyfor-
eningen og dens arbejde i anledning af valget. Han vil tage kontakt til Dagbladet også for at få 
noget med om valgmødet. 
 
4)     Portalen - hvordan opretholder vi momentum? V/Christine 
 • Opfølgning på inkludering af foreninger (samt diskussion af retningslinier for hvem og hvad 

vi vil inkludere) 
 
  Der var enighed om, at vi må tage det ad hoc. Som udgangspunkt er vi positive over for 

hvad der måtte interessere de mennesker, der bor her i området. 
 
 • Igangsættelse af nyhedsbreve (hvem kan assistere Lisbeth?, udsendelseshyppighed?, 

indhold?, kan vi få det op at køre inden jul?) 
  
  Alle var enige om, at det vil være at foretrække om det første nyhedsbrev kan komme ud 

inden jul, men det er op til Lisbeth og hjælpere om det bliver muligt. Christine hjælper gerne 
til med at skabe en skabelon 

 
            Der er kommet yderligere 25 abonnenter til nyhedsbrevet siden lanceringen, så vi er nu 

oppe på 125. Ikke dårligt! 
 
 • Facebook-opslag som linker til portalen (drøftes videre) 
 • Løbende promovering af portalen (drøftes videre) 
 
 
 • Web-statistik  

Christine har bedt Rolf om at linke Google Analytics til portalen, så vi kan måle trafikken til 
sitet.  



 

 

 
5) Teksten til vores Facebookside.  
Tak for det store arbejde til Mie og Isabella. Det aftaltes, at Mie sender os teksten i et 
worddokument, så vi kan arbejde i det med eventuelle ændringer. 
 
6) Mobildækning 
Det er nu meldt tilbage fra forvaltningen, at målingerne foretaget af renovationsvogne, 
hjemmehjælpere m.v. er afsluttet, men ikke færdigforarbejdet, ligesom de skal forelægges for 
Teknik og miljøudvalget, før vi kan få adgang til oplysningerne eller få oplyst, om kommunen agter 
at gøre noget. 
 
7) Juletræstænding 
Vi prøver i år at få juletræ til såvel Gørslev som Slimminge, men arbejder på at få juletræer flere 
steder. Vi tænder juletræ i Gørslev den 3. December, kl 16.00 med gløgg, kaffe og pebernødder 
eller andet. 
 
8) Godkendelse af foreningen, "The neverending story", Annette.  
Annette redegjorde for kommunikationen med forvaltningen. 
Leif bemærkede, at næste skridt må være at bede kultur- og idrætsudvalget om at se på sagen. 
Han fremlagde udkast til en sådan henvendelse. Punktet udsat i øvrigt. 
 
9) Næste fællesspisning og kirkekoncert den 7.12, henholdsvis kl. 17.30 og kl 20 
Nanna oplyste, at det er lagt på hjemmesiden og hun vil lægge det på facebooksiden. Nyvang står 
for indkøb og madlavning. 
 
10) Evt. 
Gerd oplyste, at der fortsat er ledige pladser på førstehjælpskurset den 25. november. 
 
 


