
Lokalrådsmøde den 6. december 2017  
 
Mødt var Erik, Gerd, Mie, Nanna, Linda og Annette. 
Afbud fra Leif, John, Christine og Lisbeth. 
 
1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2) Godkendelse af referat fra mødet  den 9. oktober 2017. 
Referatet godkendt. 
 
3) Portalen - hvordan opretholder vi momentum? 
 

• Igangsættelse af nyhedsbreve. 
Det var dejligt, at det lykkedes på så kort tid at få et nyhedsbrev omdelt til alle postkasser, 
men det er et stort arbejde, og vi bliver nødt til at satse på de digitale nyhedsbreve, gerne 
suppleret af omdelte i overkommeligt omfang, muligt en gang om året. 
Vi har 125 abonnenter til nyhedsbrevet pt., og det tilstræbes at udsende et nyhedsbrev i 
begyndelsen af det nye år. Lisbeth er tovholder. 
 
• Facebook-opslag som linker til portalen 
Vi er enige om at lave facebookopslag om de nyheder, vi lægger på portalen. Erik kunne 
fortælle, at indslaget med vores lokale udvekslingsstudent fra Italien, “ En fremmed flytter ind”, 
nu er vist over 700 gange, - også set  i Italien! 
 
• Løbende promovering af portalen. 
 
• Web-statistik: Har bedt Rolf om at linke Google Analytics til portalen, så vi kan måle trafikken  
til sitet. Jeg når måske at få nogle tal til mødet.  
 
De tre sidste punkter afventer Christines deltagelse. 
 

4) Teksten til vores Facebookside. 
 
Tak for det store arbejde til Mie og Isabella. 
 
Der var enighed om, at siden skal være læsbar for alle og ikke kun for medlemmer af gruppen. Mie 
ændrede opsætningen i overensstemmelse hermed. Intro teksten blev redigeret og Mie arbejder 
videre med det. 
 
5) Mobildækning. 
 
Punktet er på teknik og miljøudvalgets møde i morgen den 7. december, med en indstilling fra 
forvaltningen, som vist kun kan læses som, at det kan kommunen ikke gøre noget ved. 
Annette skriver til udvalget, så de har det til deres møde i morgen.  
(Vores reaktion på dagordenspunktet har muligvis haft resultat. Det siges, at der agtes nedsat en 
arbejdsgruppe med borgerdeltagelse alla busgruppen, men vi afventer referatet) 
 
6) Juletræstænding 
 
Vi havde en velbesøgt og meget hyggelig juletræstænding i anlægget i Gørslev i søndags og i 
Slimminge er der i samarbejde med lokale kræfter juletræstænding på søndag den 10. december kl 
15.30 på hjørnet af Slimmingevej og Ringstedvej. Vi takker endnu en gang Giesegård for de fine 
træer. 



(Juletræstændingen i Slimminge var en stor succes med mange glade deltagere og agtes gentaget 
til næste år) 
 
7) Næste møder og datoer i øvrigt, fællesspisning m.v. 
 
Annette sender forslag ud til nye mødedatoer i rul som sædvanlig. 
Fællesspisningen med børnekokke i køkkenet i vinterferien bliver den 22. februar 
 
8) Arbejdet i busgruppen 
 
Gerd oplyste, at hun og Lisbeth har været til møde i busgruppen. 
  
Der blev af forvaltningen fremlagt forslag til ændring af busbetjeningen mellem Køge Vest (Borup 
området) og Køge By – dvs det omhandler rute 242 og 245.  Forslagene indeholdt bedre betjening 
af strækningen aften og weekend. Der budgetteres med tilførsel af op til 4 mill. kr til busdriften. 
Forudsætningerne i de fremlagte forslag er bl. a. at Køge Station er mere attraktiv at komme til 
fremfor Ølby Station.  Busgruppen var ikke enig i dette. Det blev påpeget, at Ølby Station i forhold til 
ruteplanlægning er vigtig. Mange har blot brug for en forbindelse til toget og ikke nødvendigvis til 
selve Køge By. Pkt’et er på Teknik- og Miljøudvalgets næste møde, så man kan nå at bestille hos 
Movia inden den 11. december. Ruterne vil så kunne sættes i gang med de vedtagne ændringer fra 
påske 2018. 
  
Vores kritik af den manglende servicering af Ellebækskolen i forhold til kollektiv trafik er med i 
referatet. Også vores kritik af den manglende reklame for rute 247 er medtaget. Der er brugt en del 
kræfter på og var et godt samarbejde med andre områder om udtænkningen af ruten, som 
desværre nu agtes stoppet til august 2018. Den eneste reklame for ruten har været det materiale, vi 
selv har delt ud, da den startede. Ruten har også ind imellem været svær at få frem på 
Rejseplanen. 
  
Næste møde i busgruppen er efter planen til foråret, men der er bedt om flere møder. 
 
 
9) Godkendelse af foreningen, "The neverending story", Annette.  
 
Heller ikke denne gang lykkedes det at få forvaltningens godkendelse af vores forening. Det sidst 
omdelte udkast til et brev til Kultur og idrætsudvalget har Leif derfor nu sendt til udvalget. Annette 
arbejder videre med forvaltningen og Folkeoplysningsloven.   
 
10)  Evt. 
 
Det blev ved juletræstændingen bekræftet, at der er usædvanlig meget vand i anlægget og på p-
pladsen ved kirken. Det må befrygtes at have forbindelse med de udførte kloakarbejder og aflukning 
af dræn. Lotte fra spildevand, teknik og miljø kan evt. kontaktes. Vi forsøger i første omgang at “give 
et praj” 
 
Der var 12, der deltog i førstehjælpskurset og en af deltagerne har indkøbt en hjertestarter. Den er 
nu registreret på hjertestarter.dk på Hulegårdsvej 11. I løbet af 2018 vil vi arbejde mere med 
hjerteløberprojektet, ligesom vi påny vil søge midlertid førstehjælpskursus. 
 
Linda tager kontakt til Helle Ziersen, der har slået indlæg op på Landsbyforeningens facebookside 
om nabohjælp og tryghedsvandring. 
 

Annette Goldschmidt, sekretær 


