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Torsdag d. 7. Oktober 2021, kl 19.30 i Forsamlingshuset i Gørslev 

 
 
 

Dagsorden: 
 
1 Valg af dirigent og stemmetællere. 
Som dirigent valgtes Leif Lørring 
Som stemmetællere valgtes Jakob Lund og Helle Hansen  
 
2 Beretning. 
Formanden Nanna Steenstrup aflagde beretning. 
Leif Lørring supplerede med orientering om arbejdet i Landsbyforum, klagen til 
Ankestyrelsen over kommunens manglende vilje til at lade os benytte 
kommunale lokaler, og arbejdet med at sikre korridorer for tung trafik i 
kommunen. 
 
3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.  
Kassereren Gerd Poulsen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, der 
blev godkendt. 
 
4 Fastsættelse af kontingent. 
Kassereren foreslog kontingentet fastsat til 50 kr. for voksne og til 0 kr. for børn. 
Forslaget godkendtes.  
 
5 Valg af lokalrådsmedlemmer og to suppleanter. 
Nanna Steenstrup, Gerd Poulsen, Anja Andersen, Poul Erik Jensen, Mie Lund 
og Annette Goldschmidt genopstillede og blev genvalgt. Yderligere blev valgt 
Thomas Jensen, Henrik Malcolm Kleis og Michael Sørensen. 
Generalforsamlingen overlod til de valgte i forbindelse med konstitutionen at 
beslutte, hvem af de valgte, der bliver suppleant. 
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6 Valg af to revisorer og en suppleant. 
Som revisorer valgtes Anders Hansen og Kaj Mortensen, som suppleant Leif 
Nolling. 
 
7 Indkomne forslag til afstemning (jf. stk. 3). 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
8 Ideer og forslag til drøftelse. 
Poul Erik forespurgte til interessen for at indgå i et samarbejde med 
idrætsforeningen om de yderligere lokaler, de prøver at få, og i den forbindelse 
benytte de mange muligheder der efterhånden er for at søge støtte fra diverse 
fonde. Holdningen var generelt positiv, men vores forsamlingshus må ikke 
glemmes. 
 
Flere påpegede, at de opsatte chikaner på Slimmingevej i Gørslev og 
Ringstedvej i Slimminge ikke fungerer efter hensigten. De er til stor ulempe for 
landbrugskøretøjerne, men hindrer ikke de hurtige trafikanter i at køre alt for 
stærkt. Nogen kører endda den venstre om for at overhale eksempelvis bussen 
ved stoppestedet eller en ”langsom” bilist. De, der bor i området omkring 
chikanerne oplever rigtig megen støj efter etableringen, særligt fra biler, der 
speeder op efter chikanen, eller biler, der har raslende ting i en trailer og kører 
op over kanterne. Poul Erik Jensen bemærkede, at det fra politisk hold har været 
en klar forudsætning for udformningen af chikaner, at de ikke måtte være til 
gene for landbrugsmaskinerne. Han påtog sig at stå for en arbejdsgruppe, der 
skal søge med kommunen hjælp at få etableret en bedre løsning 
 
9 Eventuelt. 
Postnummersagen er endeligt afgjort med den begrundelse at postnummer 4100 
ikke er et problem i forhold til postudbringning.  
 
I forhold til ambulancekørsel er det imidlertid fortsat et meget velkendt problem, 
at patienter fra vores område helt automatisk køres til Slagelse eller Holbæk alt 
efter speciale. Uanset protester fra patient eller pårørende. 
 
Når vi henvender os om problemet, får vi at vide, at det ikke er rigtigt, men at 
patienter køres til det sygehus, der har plads eller har det rette speciale. 
 
Birgitte Hjorth Jensen påpegede, at vi må gå sammen om en 
rekrutteringsstrategi. De mange vigtige aktiviteter, der drives af frivillige kræfter 
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her i området mangler nye folk, yngre folk, flere folk. Der skal nogen til at holde 
det hele kørende, menighedsrådet, idrætsforeningen, forsamlingshuset, 
spejderne og muligvis flere.  
 
 

Annette Goldschmidt, sekretær 


