
 

 

 
 

Referat, lokalrådsmøde den 18. april 2018 
 
Mødt var Susy, Anja, Nanna, Erik, Bente, Poul Erik, Gerd, Brian, Linda og Annette 
Afbud fra Lisbeth og Mie. 
 
Første møde efter generalforsamlingen, der derfor startede med en kort præsentation af alle  
 
1) Godkendelse af dagsordenen.  
Dagsordenen godkendtes med tilføjelse af afrapportering fra møde i Kollektiv Trafik-gruppen , som  
pkt. 7.  
 
2) Godkendelse af mødenotat fra mødet den 15. marts 2018. 
Godkendt af de da tilstedeværende. 
 
3) Konstituering. 
Nanna Steenstrup blev valgt som formand 
Erik Andersen som næstformand 
Gerd Poulsen genvalgtes som kasserer og Annette Goldschmidt som sekretær. 
 
Lisbeth Grube og Susy Dam ønskede at være suppleanter. 
 
Brian Johansen og Anja Andersen vil gerne dedikere deres arbejdskraft til et udvalg. Der var 
enighed om, at de, i det omfang de har tid og lyst, deltager i Lokalrådets møder. 
 
4) Forventningsafstemning, kommunikation og samarbejde.  
 
Husk ikke blot at svar på igangværende mailkorrespondance, hvis der tages et nyt emne op. Brug 
en ny mail med nyt emne i emnefeltet til nye emner. 
 
Brian foreslog, at vi til den interne kommunikation i Lokalrådet kan bruge et brugerforum på 
hjemmesiden for at undgå lange mailtråde og lette muligheden for at finde, hvad der er skrevet om 
forskellige emner. 
 
Der var enighed om at vi skal dedikere vores arbejdskraft til få velvalgte emner. For disse eller 
nogle af disse emner oprettes udvalg med et mindre antal medlemmer. Udvalget skal fungere som 
den drivende kraft for de enkelte arbejdsområder. Dette giver mulighed for at lette arbejdet på 
Lokalrådets møder. 
 
Som udvalgs-emner kunne tænkes: 
Portal mv. 
Det politiske, samarbejdet med Køges kommunalpolitikere. 
Børnehuset 
Arrangementer 
Transport, veje og kommunikation 

� Busruter og –tider 
� Asfaltering og anden vedligeholdelse, cykelstier og –ruter, herunder stiforbindelser – også 

de glemte, byskilte, m.v. 
� Mobildækning, fibernet, m.v. 

 
Alle tænker over yderligere underpunkter og mulige medlemmer fra de forskellige områder 
 
5) Mødedatoer og frekvens. 
Annette sender datoer ud til de månedlige møder. 
 
6) Gennemgang/overlevering af igangværende opgaver. 



 

 

 • Nyhedsbreve 
Lisbeth planlægger nyhedsbrev igen slut maj-beg juni. Giv hende input. 
 
 • Kontingentopkrævning  
Gerd sender opkrævninger ud. Det aftaltes at kontingentet næste år opkræves  i måneden forud 
for generalforsamlingen. 
 
 • Landsbypuljen, ansøgning senest 20. april 
 
Der var enighed om at emner til puljeansøgningen fremover søges efterlyst ved at lægge det ud på  
facebook og portalen, men det skal ske i god tid. Henset til forløbet ved sidste ansøgning og de  
projekter, der fik støtte, var der enighed om denne gang at støtte legepladsprojektet i Slimminge 
med en ansøgning fra Landsbyforeningen. Erik drøfter det med Claus Sørensen. 
 

� Børnehuset,  
Brian sender noget til Michael til Portalen, så vi kan få orienteret på hjemmesiden. Nanna og Brian 
er tovholdere på samarbejdet med kommunen om Børnehuset. Vi er blevet lovet en 
genopretningsplan og har tilkendegivet, at vi meget gerne indgår i et samarbejde. 
 
 
 • Opdatering af Portalen, m.h.t billeder og kontaktinformationer m.m. 
Alle nyvalgte Lokalrådsmedlemmer sender billede, mailadresser og telefonnummer til Annette, der 
sender videre til Michael. 
 
Punkterne herunder blev kort drøftet, men måtte udsættes: 
 
 • Materiale sendes til Michael til hjemmesiden/portalen 
Opslag følges meget gerne op af et facebookopslag som linker til Portalen 
 
  • Promovering af portalen i forhold til / aktivitet fra de andre foreninger. Webstatistik fra Rolf ? 
 • Lån af lokaler/godkendelse af foreningen, skal vi rykke for svar? 
 • Mobil dækning, se seneste nedenfor *) 
 • Fibernet, mellemliggende ejendomme, hvad gør vi? 
 • Arrangementer, se evt. vedhæftede Ide-notat. 
 
7) Kollektiv trafik- borgergruppen 
Gerd orienterede om, at det på mødet i går blev det besluttet at sende spørgeskemaer til 1800 

borgere om deres ønsker og behov. 
Gerd og Lisbeth vil inden næste møde forsøge at indhente ønsker fra lokalområdet 
 
8)  Evt. 
Nanna har fået en henvendelse fra Idrætsforeningen om et event i August, sammen med  
spejderne om forskellige idrætsgrene.  
 
Yderligere er kommet en henvendelse fra Solveig Nyenstad, skoleleder Skovbo 
aftenskole, der gerne vil høre til undervisningsemner/samarbejde i forhold til opstart af nye hold.  
Vi er meget positive overfor deres henvendelse. Nanna vender tilbage om vores positive indstilling  
og hører mere til, hvad der er tanken.  
Som emner kunne tænkes: Bæredygtige haver, sprog, IT, Sundhed - fup eller fakta, mv. 
 
Gørslev Idrætsforenings fodboldafdeling vil gerne have os med i et samarbejde om at få forstærket 
sammenhold og samvær i området, bl. a. er det et stort ønske fra dem at få flere med til kampene.  
 
En af grundejerforeninger i Slimminge vil gerne have et tættere samarbejde med 
Landsbyforeningen om at skaffe fællesareal, fælles opholds-områder/-rum til Slimmingeområdet. 
Af historiske årsager ligger det meste i Gørslev. Vores tanke om anvendelse af grunden ved 
rensningsanlægget i Slimminge, når det nedlægges, er nok stadig værd at arbejde videre med.  



 

 

 
Næste møde er torsdag den 16. maj og igen onsdag den 13. juni. Begge dage kl. 19.  
 

Annette Goldschmidt, sekretær 
 
 

-------------- 
*) Om emnet skrev vi senest flg. til Teknik og Miljøudvalgets medlemmer til deres møde den 7.12-
2017: 
Det er med undren og bekymring, at vi i Landsbyforeningen Gørslev og omegn har læst forvaltningens 
indstilling og bemærkninger til punkt 286 om mobildækning på dagens dagsorden. 
Som det på baggrund af pressens interesse må antages at være medlemmerne bekendt, er det efter et stort 
arbejde lykkedes at sikre fibernet dækning til yderligere næsten 100 hustande i vores område, men hvis det 
skal lykkes at sikre tidssvarende kommunikationsmuligheder i vores område, har vi har brug for kommunens 
initiativ, støtte og opbakning. Det gælder for fibernetdækning til de mange ejendomme, der ligger mellem de 
nu tre større områder, der vil være forsynet med fibernet, men i særdeleshed for mobildækning. Der 
henvises til vores nu et år gamle henvendelse med bilag, der vedhæftes som bilag 1. 
Det undrer os, at udvalget skulle have valgt at anvende ressourcer i form af både tid og penge på en 
undersøgelse, der viser det samme resultat som de bilag, vi havde vedlagt vores henvendelse, hvis ikke 
udvalget havde til hensigt at arbejde videre med at få løst problemet. Det må understreges, at det har 
afgørende betydning for erhvervslivet i området og for borgernes almindelige sikkerhed, at man kan stole på, 
at man kan få og bevare telefonisk kontakt med kunder og leverandører og helt afgørende med ambulance, 
brandvæsen og politi. 
Mange andre kommuner har lagt sig i selen for at sikre tidssvarende kommunikationsmuligheder også i 
deres mindre tæt befolkede områder, se som eksempel vedhæftede bilag 2. Landsbyforeningen bidrager 
gerne i arbejdet, men kan ikke løfte opgaven alene. 
Med venlig hilsen 
Annette Goldschmidt 
Sekretær i foreningen 

 
Bilag 1: https://www.koege.dk/~/media/ESDH/committees/720cd6e5-2f52-4f4b-a92e-
fa75f5d9888a/Ukendt/4291028-4278208-1.ashx 
Bilag 2: http://sn.dk/Faxe/Video-Faelles-kamp-for-mobildaekning/artikel/684231 
Teknik og miljøudvalget henviste sagen til Landsbyforum: 
"Beslutning 
Landsbyforum og andre relevante parter indbydes til møde med mobilselskaberne og 
kommunen om mulighederne for forbedring af mobildækningen. " 
Se evt. mere her : 
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/Tidligere-referater/720cd6e5-
2f52-4f4b-a92e-fa75f5d9888a/014E85FD-E9DB-4CB0-8D7A-
AA003881139C.aspx?agendaid=7432f11f-57fd-46bd-8e0a-8fb1c4baf0e1#section286 
 
  


