
 

 

Lokalrådsmøde den 7. Februar 2018 
 
Mødt var Leif, Nanna, Erik, Gerd og Annette 
Christine var mødt til pkt 1,2 og 3. 
Afbud fra John, Lisbeth, Mie og Linda 
 
Referatet fra sidste møde er godkendt via mail. 
 
1. Generalforsamling. 
Det lille lokale i forsamlingshuset er booket til generalforsamlingen kl. 19, torsdag den 22. Marts. 
Nanna sender sidste års indkaldelse til Annette, der laver udkast til en indkaldelse. Regnskabet er 
klart og kan sendes med ud. Gerd foreslog, at kontingentet sættes for husstande med en voksen til 
100kr og for husstande med to voksne til 150 kr. Det drøftedes at sætte betalingen for deltagelse i 
fællesspisning op for ikke-medlemmer, bl.a for at kunne pege på noget helt konkret, man får for sit 
medlemskab. 
 
Det er vigtigt at fastholde repræsentationen af de forskellige områder i Lokalrådet. Erik tager 
kontakt til sine Slimmingekontakter i håb om, at finde interesserede kandidater til Lokalrådet. 
 
2. Nyhedsbrev og portalen. 
Christine redegjorde for opbygningen af skabelonen til Nyhedsbrevet. Nyhederne skal linke til 
hjemmesiden og der skal være oplysning om, hvordan man kan afmelde sig Nyhedsbrevet. Lisbeth 
og Christine tester systemet på torsdag. 
 
Der har været problemer med opdatering af portalen, men det er kommet på plads igen. 
 
3. Fibernet og mobildækning 
Fibernettet er på vej i jorden, men der kan være tvivl om alle tilmeldte har haft besøg af Fibias 
konsulent for at aftale placering af installationen. 
 
Kommunens undersøgelse af mobildækningen viste, som vi vidste, dårlig dækning i vores område. 
Nyvang er særligt dårligt stedt. Marie Møller (S) har på facebook tilkendegivet at ville støtte os i 
arbejdet. 
 
4. Landsbyforum 
Leif har booket skolen til et møde den 2. Juni, som Landsbyforum vil holde, en “Idékonference”. Et 
af emnerne vil være vedvarende energi - kan vi gøre noget i fællesskab. Et andet, hvordan vi gør 
landsbyerne attraktive for børnefamilier (– Landsbycykel, børnekokke til fællesspisning, osv., 
fibernet, digital infrastruktur og meget andet.) Der er ikke sket nogen form for detailplanlægning 
endnu. 
 
5. Børnehuset 
Der har været hektisk aktivitet på facebook og med vores korrespondance med børneudvalgets 
medlemmer. Senest har Pernille Sylvest meldt tilbage med en møde dato. Vi holder et lille formøde 
inden for at fastlægge de vigtigste punkter.  
 
Der var dog enighed om, at det vigtigste at give politikerne med hjem vil være, at områder som 
vores godt kan leve en tid som hensygnende ”sovebyer”, men hvis man ønsker attraktive 
beboelsesområder og småbyer på landet i kommunen, så kræver det en særlig omsorg, et særligt 
fokus.  
 
Vi vil gerne ”samskabelse” og samarbejde, vi står til rådighed, men vi har brug for nogen på 
rådhuset, der vil være med, nogen der har fingeren på pulsen i kommunens småbyer og 
landdistrikter og kan se de mange gode ting disse områder kan byde nye beboere på. 
 



 

 

Leif har nævnt problemet med Børnehuset på Landsbyforum, og flere gav der udtryk for, at de i 
deres område møder det samme problem med de befolkningsprognoser, der fremlægges af 
kommunen.  
 
Leif fremlagde statistik for befolkningen i Vollerslev og Gørslev sogne. Slimminge hører under 
Gørslev sogn. Det er tydeligt, at et generationsskifte er i gang i området. Det er et valg, hvad man 
vil fra politisk hold i forhold til Børnehuset.  
 
Vil man fra politisk hold OG med sine embedsmænd arbejde for det, man beslutter på rådhuset, og 
lægge sig i selen, eller skal det bare gå ned ad bakke indtil, det ikke kan hænge sammen mere.  
 
Børnetallet i vores område har hele tiden ligget langt over Børnehusets kapacitet. Det er som om, 
der har manglet rettidig omhu…..?? Er der arbejdet på at afdække, om huset er ”glemt” af 
pladsanvisningen eller decideret er valgt fra af forældrene og hvorfor, og hvad der i givet fald kan 
gøres for at gøre det mere attraktivt? 
 
Flere forældrepar i større byer betaler spidsen af en jetjager for at have deres børn i mindre 
institutioner, ligesom Gørslev skole i sin tid til-valgtes af flere af Skovbo kommunes forældre, fordi 
det var en mindre skole. Hvorfor er der ikke kamp om at få en plads i Børnehuset ?? 
  
6. Kollektiv trafik 
Gerd har været til kollektiv-trafik-borger-gruppe-møde. Rute 247 lukkes ned i sommeren/august 
2018. Der planlægges en kollektiv-trafik-brugerundersøgelse og Gerd har opfordret til, at man også 
spørger de arbejdspladser, der ligger udenfor de større byer, eksempelvis skolen i Gørslev, hvor 
60 mennesker skal frem og tilbage, hver dag.  
 
7. Udendørs fitness 
Ellebækskolen har opfordret til, at vi laver en fælles fond-ansøgning om at udvide skolens 
udendørs fitness-anlæg. Anlægget passer ind i skolens planer om at skabe bedre mulighed for at 
aktivere skolens elever fysisk, samtidig med at Gørslev IFs medlemmer kan bruge anlægget som 
en aktiv del af deres undervisning/træning. Det er hensigten, at alle områdets beboere skal kunne 
benytte stedet uden for skolens åbningstid. Der var enighed om, at gå videre med ideen sammen 
med Ellebækskolen og idrætsforeningen.     
 
13. februar 2018, Annette Goldschmidt, sekretær 
 


