Lokalrådsmøde den 10. oktober 2018
Mødt var Nanna, Mie, Poul Erik, Linda, Lisbeth, Erik, Bente, Susy og Annette
Godkendelse af referat
Fra mødet den 6. september er alene udarbejdet et notat, da mødet alene drejede sig om vores
høringssvar til Kommuneplan 2017.
Nanna sender notatet og høringssvaret til Michael til hjemmesiden.
Nyt fra Formanden
Høringssvaret er sendt til kommunen. Stor tak til Leif Lørring for at have båret det tunge læs i det
store arbejde.
Nyt fra Politisk Udvalg
Brian har skaffet mapper til os alle i Lokalrådet som aftalt.
Landsbyrepræsentanterne I Landsbyforum er bekymrede for den manglende fremdrift i arbejdet.
Der sker tilsyneladende ikke rigtig noget, og man føler sig vist nærmest holdt hen. Der skulle
komme et møde i november, men datoen er ikke fastsat.
Vi har stadig et udestående med godkendelse af foreningen, se Leifs mail af 4.7 2018. Poul Erik og
Annette har bolden.
Nyt fra PR-Udvalget
Der er masser af gode historier at fortælle, så skriv endelig til Michael med tekst og billede.
Tumletræf, aktivitetsdag, succes med Børnehuset, der nu har 23 børn, svampetur. Alle må meget
gerne bidrage. Her er også mange private virksomheder ingen kender til, lad os fortælle om vores
område.
Nyt fra Arrangements-udvalget
Svampeturen var en stor succes. Stor tak til Gerda Landgren for at fungere som naturguide og stor
tak til Giesegård for lån af skoven.
Den 30.oktober er der fællesspisning, og den 6.december er der julearrangement med
fællesspisning og kirkekoncert.
Fællesspisning med børnekokke bliver mandag den 18.februar 2019, i uge 8, vinterferien.
Aktivitetsdagen var en succes, som rigtig mange gav udtryk for burde gentages.
Det første tumletræf blev også afviklet på aktivitetsdagen og efter aftale med børnehuset og
områdelederen er det fortsat i børnehuset, hvor det forhåbentlig på sigt kan overtages af
deltagerne.
Førstehjælpskurset lørdag den 17.november 9.30-15.30 har pt. 7 tilmeldte, så der er plads til flere,
12 er et passende antal, men vi kan være 16.

Nyt fra Projektudvalget.
Det går skidt med busserne i hele kommunen, måske med undtagelse af Køge nord. Der går nok
nogle år, før vi kan få forbedret busbetjening i vores område. 260R fortsætter, men muligt uden
natdækning. Det undersøger Gerd eller Lisbeth. Problemet er bare ikke kun kommunalt, det er et
spørgsmål om, hvad man fra politisk hold, også på landsplan, i det hele taget vil ofre på kollektiv
trafik.
Fristen for ansøgning til Landsbypuljen er idag. Erik har udarbejdet en ansøgning til lyskæder,
forlængerledninger, m.v. til vores juletræer. De har hidtil været lånt af private.
Yderligere sender vi en ansøgning om endnu en landsbycykel, bl.a. bedre egnet til voksne
passagerer og med motor.
Endelig sender vi en ansøgning om midler til udarbejdelse af en udviklingsplan for vores område.
Planlægning af placering af nye bebyggelser, sammenhængskraften i området, plan for udvidelse
af vores idrætsfaciliteter, herunder i form af indendørs faciliteter.
Der var enighed om at udsætte ansøgningen om infostanderen til vi har haft mulighed for at drøfte
det på et mere oplyst grundlag, herunder også vilkårene for tilladelse til opsætning, m.v.
Nyt fra delområderne.
A – Slimminge
Bente orienterede om, at ETK har planlagt at lægge blomsterløg i Slimminge ved Slimmingevejs
udmunding og har doneret 200 påskeliljeløg og 200 tulipanløg til samlingsstedet på Tjørnedalsvej,
som skal lægges af lokal arbejdskraft.
De resterende punkter (B – Gørslev, C – Vollerslev, Nyt vedr. Foreningerne, Aktuelle punkter og
Eventuelt) udsattes p.g.a. tidnød.

Annette Goldschmidt, sekretær

