LANDSBYFORENINGEN
Referat lokalrådsmøde 31. Januar 2022

Der var afbud fra Anja.
Generalforsamling
Det aftaltes at stræbe efter at afholde generalforsamling torsdag den 31. marts med spisning kl. 18 og
møde kl. 19.30. Nanna booker forsamlingshusets lille sal. Thomas, Gerd og Michael laver indkaldelse og
finder madmuligheder og muligheder for tilmelding til maden, m.v.
Nanna og Annette tager tråden op med godkendelse af foreningen m.h.p. evt. nødvendige
vedtægtsændringer, hvis ikke politikerne kan leve op til deres løfter fra valgmødet.
Gerd har færdiggjort regnskabet, der er godkendt af revisorerne.
Nye mødedatoer
16. februar kl. 19.10 på skolen og 15. marts. Kl. 19.10 på skolen.
Mobilmast
Den planlagte placering drøftedes i lyset af den bekymring, flere har rejst om, at der ikke er dækning i en
vis radius fra masten. Annette forsøger at sætte sig ind i det materiale, der hidtil er fundet frem og søger at
afdække ret og vrang.
Chikanerne på Slimmingevej og trafikken på Lundegårdsvej
Poul Erik tager fat i kommunen og Jakob vedrørende chikanerne inden næste møde.
Poul Erik fremlagde hastighedsmålinger og opgørelse af antal køretøjer på Lundegårdsvej før og efter ”2
minus 1”‐vej. Poul Erik hører kommunen om muligheden for fornyet opsætning af vejledningsskiltene og
den tidligere lovede opsætning af byporte ved ind og udkørsel af Gørslev.
Evaluering af fællesspisning og julekoncert.
Menighedsrådet har behov for, at datoen fastlægges lige efter sommerferien. Det vil være helt i orden med
os. Vi kan rette ind med fællesspisningen. Det siger Annette videre.
Juletræstænding
Der var enighed om, at det var meget vellykket både i Gørslev og Vollerslev. Juletræerne var også meget
flotte. Det bringes videre til juletræsgiveren.
Evt.
Poul Erik vil kontakte landsbylauget i Gyrstinge for at høre om, vi må komme på det før coronaen aftalte
besøg og se og høre om alt det, de har fået gennemført.
Oplæst og godkendt.

Annette Goldschmidt, sekretær

