
 
 

Lokalrådsmøde den 7. November 2018 
 
Mødt var Nanna, Linda, Gerd, Poul Erik, Erik, Mie og Annette 
 
Nyt fra formanden 
Giesegård har formaliseret deres velvillige donation af juletræ(er), og sendt os et fint brev. Nanna 
svarer tak med en julehilsen. 
 
Landsbypuljen har givet 26.000kr til den ansøgte el-ladcykel samt det ansøgte beløb til lyskæder, 
juletræsfødder, m.v.. Den sidste ansøgning om udarbejdelse af masterplan for vores område har vi 
fået afslag på under henvisning til, at det er omfattet af arbejdet med kommuneplanen. 
 
Ellebækskolen har fået deres ansøgning til sansehave bevilget med 50.000kr, en ansøgning vi har 
været medunderskrivere på, da haven også skal være til glæde for landsbyens borgere. Vi følger 
op. 
 
Der var ros for formanden med det ekspeditte og nu også succesfulde arbejde med 
puljeansøgningerne. 
 
Der er invitation fra Landsbyforum til dialogmøde den 20. November. Herfra deltager Nanna, samt 
evt. Mie, Gerd og Poul Erik. 
 
Nyt fra politisk udvalg. 
Poul Erik deltog i mødet den 30.10 om kommunens samarbejde med foreningerne. Han er indvalgt 
i Kultur- og idrætsrådet som repræsentant for Idrætsforeningen. Rådet har indstillingsret til det 
politiske udvalg. 
 
Postnummersagen kan efter Postvæsenets afslag bringes videre til trafikministeriet. På trods af det 
overvældende flertal for en postnummerændring tolker PostDanmark resultatet anderledes, idet 
antallet af borgere, der har stemt for en ændring ikke er i flertal i forhold til det samlede antal 
borgere i området. Den samlede valgdeltagelse har altså i relation til PostDanmark været vigtig, 
hvorimod det for kommunen alene drejede sig om at lodde stemningen for at vurdere, om man ville 
gå videre til PostDanmark med sagen. Summa, summarum står vi altså nu hvor vi også stod for 
nogle år siden. Det er ærgerligt, men det er måske først på ministerens bord det kan have 
betydning at have kommunens støtte. Vi har jo været der alene uden kommunal opbakning første 
gang. 
 
Det overvejes i kommunen, hvad næste skridt skal være. Selve afstemningsformen og proceduren 
har, som vi påpegede, været meget utilfredsstillende og med risiko for “urent trav”. På den anden 
side var afstemningen for kommunen, der stod for den, kun en måde at få et fingerpeg om 
holdningen i området. Vi inviterer Ken til et møde med politisk udvalg til drøftelse af mulighederne. 
 
Nyt fra PR-udvalget 
Vi får et nyhedsbrev ud inden juleaktiviteterne. 
 
Vi sender materiale til ejendomsmæglerne igen, der er skiftet ud i nogle af kontorerne. 
 
 
 
 



 
 
 
Nyt fra arrangementsudvalget 
Der er evaluering med de andre foreninger i morgen af aktivitetsdagen i sensommeren. Tanken om 
at bruge dagen til at promovere alle områdets foreninger lykkedes ikke helt. Det blev mest de 
foreninger, der sædvanligvis deltager, men arrangementet var som et førstegangs-forsøg en 
succes.  
 
Bumberball blev en stor og sjov succes og det vil være en ide at have en lignende dyst mellem de 
enkelte landsbyer til næste aktivitetsdag. Måske skulle vi slutte dagen af med at spise sammen. 
Der var enighed, om at det er en ok, at Landsbyforeningen bruger økonomi på arrangementet, 
bumberballs som i år, mad eller andet. Erik tager det med. 
 
Der er desværre kun 8 tilmeldt til Førstehjælpskurset. Gerd har netop lagt det ud påny. Erik lægger 
det på idrætsforeningens og Slimminges facebooksider. 
 
Fællesspisningen gik fint. Der var ikke så mange, så vi kunne være i den lille sal. Den 6.12 bliver vi 
antagelig mange, da det ligger forud for kirkekoncerten. Nyvang laver mad. 
 
Tumletræf har snart sidste gang i denne omgang. De sidste to gange var der ikke mange 
deltagere, den ene pga af en misforståelse og sidste gang pga sygdom og muligvis et forudgående 
arrangement med forældre, der muligvis havde trukket, hvad der var af kræfter. 
 
Mie kontakter Claus om juletræ og sætter op med medhjælpere. Erik indkøber de bevilgede 
lyskæder, forlængerledninger mv. Træet i Gørslev tændes den 2.december kl. 15.30. Træet i 
Slimminge tændes den 9.12. Mie henter og afleverer til Erik, der står for arrangementet i 
Slimminge med hjælpere. 
 
Nanna skriver julekort til godset. 
 
Projektudvalget. 
Gerd oplyste at de seneste meldinger giver grund til at tro, at 260 R forsætter med at køre om 
natten til lørdag og til søndag en gang i timen mellem Køge og Slimminge.  
  
Nyt fra delområderne 
 
Slimminge. 
Det nye samlingssted med legeplads i Slimminge er blevet en stor succes og er blevet et rigtig 
godt aktiv for Slimminge. Også Slimmingefacebookgruppen er blevet en succes. 
 
Gørslev. 
Kommunen har meddelt, at kloakkerne i byen skal være færdige senest 1. januar, i modsat fald må 
man imødese en politianmeldelse med krav om idømmelse af dagbøder. 
 
Evt. 
Linda oplyste, at vores mail bombarderes af spammails med tilsyneladende kinesiske tegn. 
Problemet drøftedes. Vi prøver at etablere ordningen “jeg er ikke en robot”. Linda hører om Rolf 
kan hjælpe. 
 
Næste møde den 5.december holdes i forsamlingshuset kl 19.15.                   Annette Goldschmidt,  

sekretær                     


