Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Møde i Lokalrådet, Landsbyforeningen Gørslev og Omegn
Mødedato 12.12.2019
Fremmødte: Gerd, Lisbeth, Nanna, Poul Erik, Linda, Anja
Afbud fra Anette, Susy, Mie
Dagsorden:














Børnefællesspisning + fællesspisning generelt
Generalforsamling
Julehilsen
Brev til Ankestyrelsen (landsbyforum)
Midtvejsmøde ml. 2 kommunalvalg
Grunde på Østervang
Juletræstænding
Landsbyforum møde 20. November
Økonomi
Nem ID
Landsbyhuset i Gyrstinge
Landsbycykel
Evt.

1:
Uge 8, dato skal findes (måske mandag i uge 8 – d. 17/2).
Ellers kører fællesspisning fint med det nye dankort – hermed kan Gerd også let følge
med i udgifter.
Anja skaffer kvittering på mad til aktivitetsdag.
2:
Forsamlingshuset er reserveret til d. 26/3.
3:
Vi skal lave en julehilsen til Giesegård for tak for juletræ. Nanna.
Også en julehilsen til skolen for tak for godt samarbejde. Nanna.
Linda laver et opslag til portalen. Skal indeholde: Tak for støtte fra medlemmer, tak til
idrætsforening og forsamlingshus for samarbejde, tak til ildsjæle der hjælper til
fællesspisning, tak for samarbejde med Slimminge, tak for støtte fra landsbypuljen og en
påmindelse om landsbycyklen og oplysning om, at vi nu også får en med elmotor
4:
Leif har skrevet et brev til Ankestyrelsen med Landsbyforum som afsender.
Kort brev som stiller spørgsmål omkring:
Kan foreninger som Landsbyforeningen låne kommunale lokaler
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Skal foreninger som låner kommunale lokaler nødvendigvis være folkeoplysende?
5:
Poul Erik og Leif har mødtes. Der skal arrangeres et møde hvor også Nanna og Linda
deltager. Møde ml. Nanna, Linda Poul Erik og Leif skal afholdes i januar 2020. Måske 8.
januar, hvor vi alligevel har møde. Nanna spørger Leif.
Mulige emner til opfølgningsmødet:
Punkter fra sidste valgmøde (den video der blev optaget skal genbesøges).
Ring 5 – trafik tiltag (nyt emne).
Ide: Slå det opfølgende midtvejsmøde sammen med generalforsamlingen
6:
Huludfyldning på grundene imellem Østervang og Gørslev. Der er afholdt møde med
Jørgen Kim Petersen (som ejer grundene). Efterfølgende har Jørgen Kim Petersen været
i dialog med Teknisk Forvaltning. For at fremme processen skal Landsbyforeningen, Leif
og Jørgen Kim Petersen mødes med Malene Wilhelm (byplanlægger) i januar.
7:
Landsbyforeningen fik foræret 3 træer af Giesegård. Der er 2 sat op i Gørslev og
Slimminge.
Omkring træet i Vollerslev har der været udfordringer med placeringen, men nu er der
fundet plads i gadekæret og der er fundet leverandør af strøm. Dejligt.
Træet i Gørslev står i vand – Linda laver et hint til kommunen og vi tager det med til
midtvejsmødet.
Træet i Slimminge står fint.
Begge arrangementer forløb fint.
8:
Movia deltog i mødet og forklarede om mobilitet i området, hvor Movia har en pulje til
dette. Puljen er øremærket til, at folk skal benytte bussen i højere omfang.
Eksempelvis cykelskure, cykelparkering etc.
Kontaktoplysninger fra Nanna til ansøgningsmateriale – slider på hjemmeside. Linda
snakker med Michael.
Landsby puljen er genindført fra 2020.
9:
Gerd arbejder pt med regnskab og efterlyser hvad Landsbyforeningen skal betale til
arrangementet (eksempelvis tilskud til aktiviteter)
Udgifter til tumlingetræf og kvitteringer fra fællesspisninger skal overdrages. Der er
aftalt et møde om dette i uge 50.
10:
Processen med at få ændret administrator for nem ID er i gang. Når dette er på plads kan
der anmodes om eksempelvis børneattester.
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Efter mødet: Linda har nu anmodet om børneattest til sig selv. For at kunne gøre det for
jer øvrige bedes I oplyse Linda jeres fulde personnummer (ring evt. til Linda på
21331280)
11:
Poul Erik har talt med Kristian Bendix om arrangementet som kan laves som et
samarbejde imellem 50+ og Landsbyforeningen. Der var en ledig tid i forsamlingshuset i
april 2020 (7. april).
Jens Andersen (formand for Landsbyhuset i Gyrstinge) er booket til denne dato.
Det nærmere indhold af foredraget aftales imellem Kristian Bendix og Jens Andersen.
Poul Erik følger op og informerer løbende.
12:
Nanna har fundet en leverandør til cyklen. Muligvis vil vi overskride budgettet
(tilskuddet fra Landsbyforum) men der er blandt de fremmødte fra lokalrådet enighed
om, at evt. merpris sponseres af Landsbyforeningen.
Det er vigtigt, at faktura fremsendes i indeværende år.
Mødet sluttede kl. 20.45. Referent Linda Andersen
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