
 

 

Lokalrådsmøde torsdag den 17. maj kl 19. 
 
Afbud fra Mie, ellers var alle mødt. 
 
1. Godkendelse af referat 
 Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Nyt fra Formanden 
Det nye er indeholdt i de kommende punkter. 
  
4. Næstformanden forelægger sine tanker om foreningen, jf. notat i mail af 3. Maj kl. 23.22. 
Der var stor opbakning til de tanker, der fremgår af notatet. 
 
Et lille udpluk af referentens notater: 
- Ildsjælstrainees til at bidrage på de forskellige felter. 
- Det politiske:  
Mere direkte kontakt til flere politikere, gerne via sociale medier, vi bør alle abonnere på 
kommunens nyhedsbrev. Det kan være svært at gennemskue, når der er noget af relevans for os, 
så jo flere der har øjnene åbne, des bedre.  
- Portalen skal være levende.  
- Pr-udvalg. 
- Fællesspisningerne. 
- Nye temaer 
- Samarbejdet med de øvrige foreninger til fælles glæde og gejst. Kontaktperson til de forskellige 
foreninger. 
- De forskellige områder og deres behov. 
- Vores område udgør det sydvestlige hjørne af Køge med mange attraktive steder, Dyndet, 
badesøen, Mosehuset, Giesegård og skovene, Symbiosen, Pangeapark og mange flere. 
  
5. Drøftelse jf. pkt. 4, beslutning om udvalg og fordeling af lokalrådsmedlemmerne i disse. 
På baggrund af notatet og den arbejdsform, det lægger op til, foretoges fordeling af 
arbejdsområder på de enkelte medlemmer. 
 
Enighed om fordeling på geografi som foreslået i forhold til de enkelte områder således 
Slimminge: Erik, Bente og Poul Erik 
Gørslev: Nanna, Linda, Gerd, Susy og Annette 
Nyvang: Brian 
Vollerslev: Lisbeth, Mie og Anja 
 
Samarbejdet med de øvrige foreninger og institutioner: 
 
Forsamlingshuset: Lisbeth 
Idrætsforeningen og strikkeklubben: Erik 
Landsbycyklen: Nanna 
Børnehuset: Nanna, Brian 
Grundejerforeningerne i Slimminge: Bente 
Grundejerforeningen Askevang: Linda 
Dilettant: Annette 
Kirke og menighedsråd: Annette 
Spejderne: Nanna 
Vandværkerne: 

- Slimminge: Poul Erik 
- Gørslev: Linda 

Byg1by: Annette 



 

 

Skole: Annette 
ÆldreSagen og pensionistforeningen: Susy 
Skovbo aftenskole: Gerd 
Skovbo kunstforening: Bente 
Skovbo kulturforening: Bente 
 
Udvalg 1, Det politiske: Nanna, Poul Erik, Brian og Annette 
 
Udvalg 2, Pr-udvalget: Erik, Susy, Lisbeth, Mie, Bente 
 
Udvalg 3, fællesspisning, juletræ og andre arrangementer: Linda, Lisbeth, Anja og Nanna 
 
Udvalg 4, tovholdere til løbende projekter. 
Mobildækning: Poul Erik, Annette 
Postnummer: Susy 
Fibernet: Annette og Poul Erik 
 
  
6. Foreningsdag, jf Idrætsforeningens oplæg, ad sidste møde, v. Erik og Anja. 
 Erik og Anja var til møde i går med spejderne og idrætsforeningen om en fælles aktivitetsdag, 
fælles også med andre foreninger. Sted, tid og indhold blev drøftet, men intet besluttet. Flere ideer 
var på bordet, også ideer om, hvordan folk fra alle de enkelte områder kan trækkes af huse. Der 
var god energi hos alle at trække på. 
Nyt møde blev aftalt til om ca. 14 dage. 
 
7. Mobildækning. 
Annette og PE retter henvendelse til kommunen og rykker for handling. 
 
8. Postnummer 
Der forventes et spørgeskema i e-boksen snarest. (I skrivende stund er det kommet og med 
svarfrist senest den 22. juni.)  
Landsbyforeningen har påpeget at postnummer 4100 Ringsted kan medføre visse problemer, men 
har eftersigende også visse fordele, så vi ønsker ikke som forening at tilkendegive en bestemt 
holdning til spørgsmålet. 
 
Susy udarbejder et kort skrift til orientering om fordele og ulemper. 
  
9. Nyhedsbrev 
Pr-udvalget udarbejder nyhedsbrev, herunder med indhold om børnehuset og postnummersagen, 
link til portalen om henvendelsen fra Skovbo aftenskole og det næste førstehjælpskursus. 
 
Er der plads til det ( og har vi tid til det ), vil vi også bede om at få henvendelse fra folk i området 
som ikke har fibernet, men gerne vil have det, med henblik på at afdække behovet til næste skridt i 
fibernet-sagen.  
  
Som det vist er alle bekendt, lykkedes det at få fibernetprojektet op at stå, da tilstrækkelig mange 
meldte sig til det projekt Fibia kunne tilbyde. Der har været nogle uheldige oplevelser rundt 
omkring i forhold til gravearbejdet eller kontakten til Fibia, men rigtig mange har over for os 
tilkendegivet, hvor glade de er for, at det er lykkedes at få fibernetprojektet Vollerslev-Nyvang i 
hus. 
 
10. Kontingentopkrævning 
Der er udsendt kontingentopkrævninger til alle medlemmer. 
  
11. Landsbypuljen 
Ansøgningen er udarbejdet og fremsendt. 
  



 

 

 
12. Børnehuset 
Nanna, Brian, Poul Erik og Annette har været til møde i Børnehuset med formanden for 
Børneudvalget, Pernille Sylvest, forvaltningschefen Henrik Laybourn, en mellemleder og en 
akademisk sagsbehandler, samt lederen af område vest Linette Andersen, der pt. også er 
fungerende leder af børnehuset, hvor lederstillingen er slået op. 
 
Nanna, Brian og Linette vil udarbejde et skriv om planerne til den næste dagsorden til 
Børneudvalget. 
 
Pr-udvalget laver noget til portalen. 
  
13. Godkendelse af foreningen, rykke for svar? 
Annette kontakter formanden for idræts- og kulturudvalget. 
  
14. Kollektiv trafik, ønsker fra Lokalområdet, v. Gerd og Lisbeth 
Vi afventer fortsat svar på, om vi får mulighed for at ønske noget. Desværre ligger det fast at rute 
247 slutter til august. 
  
15. Nyt vedr. Foreningerne, ved Erik 
Der er efterhånden kommet et rigtig godt samarbejde med foreningerne. 
 
16. Eventuelt 
Erik henledte opmærksomhede på en nys fremkommet masterplan til brug for kommunens 
beslutninger med hensyn til renovering og modernisering af kommunens skoler, herunder også 
Ellebækskolen i Gørslev. Forslaget vil på mange måder vanskeliggøre idrætsforeningens 
sædvanlige brug af skolen, ligesom der kan være andet i forslaget, som kræver vores 
opmærksomhed 
 
Poul Erik uddelte et notat, han har udarbejdet, med en oversigt over de tiltag, kommunen har stået 
for i Lellinge efter lukningen af skolen, og sammenholdt det med, hvad der er sket i vores område. 
 
Omdannelseslandsby et nyt begreb. Det sættes på dagsordenen til næste gang. 
  
Annette laver ny mødekalender - ikke mandage og tirsdage. 
 
2. Juni er Landsbyforumdag på skolen i Gørslev for hele kommunen. Nanna sender noget til 
Michael til Portalen. 
  
 
 

Annette Goldschmidt, sekretær  


