Lokalrådsmøde den 11. marts 2019
Mødt var Mie, Nanna, Susy, Anja, Lisbeth, Gerd, Erik og Annette.
Der var enighed om blot at komme gennem de vigtigste emner.
Leif var mødt for at deltage i de tre første punkter. redegjorde for forløbet med spørgeskemaet i
Postnummersagen.
Leif redegjorde for forløbet med spørgeskemaet. Det er nu blevet helt enkelt at komme ind på,
besvare og sende afsted.
Det er tilsendt hver enkelt beboer i 4100 Køge kommune og er også lagt på facebook. Annette
foranlediger info videresendt til Michael for at få det på portalen.
Leif kontakter sin postnummerkontakt i kommunen om ca 3 uger for at høre til stemmeprocenten,
så vi evt. kan gøre noget ekstra om nødvendigt.
Leif fik fire adresser med til kontakten, hvor de personer, der ikke har eboks kan aflevere det
besvarede skema som de vil modtage med almindelig post.
Det nyoprettede Naturråd
Som repræsentant i Naturrådet indstiller lokalrådet til Landsbyforum såvel Mie som Annette som
mulige repræsentanter for vores område. Der indstilles også en repræsentant fra de andre
landsbyråd/foreninger men der vælges antagelig kun en.
Lån af kommunale lokaler
Leif har i regi af Landsbyforum arbejdet videre med godkendelse af vores forening og andre
foreningers til lån af lokaler. Der blev i forbindelse med sagen fra Københavns rådhus indhentet en
udtalelse fra Ankestyrelsen om brug af kommunale lokaler, en udtalelse som Leif håber vil kunne
gøre det nemmere at komme igennem med vores ønske om en godkendelse.
Generalforsamlingen.
Erik, Bente og Brian ønsker ikke at genopstille.
Poul Erik, Mie, Nanna, Susy, Anja, Lisbeth, Linda, Gerd og Annette genopstiller. Anja og Lisbeth dog
kun som suppleanter. (Susy overvejer)
Erik slår noget op på Slimmingefacebooksiden i håb om at skaffe nye kandidater til lokalrådet fra
Slimmingeområdet.
Nanna skriver lidt mere på facebooksiden om foreningen og dens arbejde.

Nanna spørger Leif, om han vil være dirigent. Revisorerne har givet tilsagn om at genopstille.
Hver især sender snarligt lidt om deres felt i løbet af året til Nanna til formandsberetningen, som i
øvrigt vil tage udgangspunkt i referaterne.
Alt efter hvem, der møder, kunne det være oplagt efter generalforsamlingen at høre ideer til,
hvordan vi kan hjælpe nogle fælles aktiviteter i gang for børnefamilier. Hvis det er småt med
børnefamilierepræsentationen vil et oplagt emne være forslag til projekter vi kan søge støtte til.
Evt.
Erik fortalte om Lån en forsker”. Se forsk.dk
Der var enighed om at det ville være oplagt at prøve at få lavet et sådant arrangement i
samarbejde med 50+, eksempelvis: Ole J. Knudsen: Selvfølgelig er jorden flad.
Sidste frist for bestilling er den 29. marts. Annette tager kontakt til Kristian Bendix.
Aktivitetsdagen bliver heldigvis til noget igen i år og datoen er fastlagt til den 17. August. Næste
planlægningsmøde i forberedelsesgruppen er den 6. Maj og vi skal have udpeget en eller flere
repræsentanter for Landsbyforeningen.
Næste møde er den 3. april kl 19.15 på skolen.
Annette Goldschmidt, sekretær

