
 

 

                         

       Lokalrådsmøde den 11. maj 2022. 

Mødt var Nanna, Michael, Gerd og Annette.  

Generalforsamling 

Det blev en fin generalforsamling. Der var stor tilslutning til de foreslåede vedtægtsændringer. 

Mark (som er gammel Gørslevdreng) fra Pangea Park kom og fortalte om deres projekt. Der var 
desværre ikke så mange fremmødte, så vi kan roligt lave et nyt arrangement med Mark og hans bror 
og også gå videre med planen om at invitere på udflugt til Pangea. Der blev udloddet fire billetter til 
parken, to voksne og 2 børn. Tillykke til Bendt og Margrethe. 

Det var fint med maden og der var rigeligt. 

Konstituering og organisering 

Nanna, Gerd og Annette påtager sig gerne deres hidtidige hverv som formand, kasserer og sekretær.  
Gerd bemærkede, at hun går fra ved næste generalforsamling. Vi vil derfor prøve at finde en, der kan 
få sidemandsoplæring det kommende år.  

En endelig konstituering må afvente et lokalrådsmøde med flere deltagere. Her skal vi også have på 
plads, hvem der er tegningsberettigede for foreningen. 

Det vil være en god ide til næste år at foreslå en ændring af vedtægtens §5, stk. 1, således at 
generalforsamlingen kan afholdes før marts måned. Alle de lokale foreningers generalforsamlinger 
ligger i marts, så der er lidt travlt. 

Nanna forhåndsreserverer forsamlingshuset til næste års generalforsamling den 2. marts 2023 

Lokalelån 

Gerd har forberedt materiale til vores lokalelånsansøgning, herunder udkast til aktivitetsplan, der 
blev gennemgået. 

Mast 

Thomas, Nanna og Annette samt Morten fra Idrætsforeningen deltog i mødet med Jonas Whitehorn 
og Mette Wigand Bode fra kommunalbestyrelsen. Vi redegjorde for vores bekymringer i forhold til 
mastens foreslåede placering, dens højde og effekt.  Jonas og Mette lød til at være lige så glade for 
invitationen, som vi var for at de ville komme og at de som de eneste havde reageret på vores brev 
om problematikken. Vi lagde naturligvis ikke skjul på, at der er et stort ønske her om en bedre 
mobiltelefondækning, men at planerne vækker forskellige bekymringer, som vi redegjorde nærmere 
for. Masten var da endnu ikke komme på politikerniveau, men det er den efter det oplyste nu. 

Vi fik også lejlighed til kort at tale om de andre ting vi slås for. 



  

 

Info: Landsbyforum, førstehjælpskurser og Gørslev Børnehus 

Punktet afventer Mies orientering fra møde i Landsbyforum. 

Gerd har søgt om midler til endnu et førstehjælpskursus. 

Der er kommet ny leder i Børnehuset, Louise Skovbo. Børnehuset er stadig en solskinshistorie med 
venteliste og den nye legeplads tager form og ser ud til at blive rigtig fin.  

Ring 5 

Annette har delt et opslag på facebook om nye planer for en Ring 5, der tilsyneladende kan blive 
placeret ganske nær Gørslev og helt tæt på Vollerslev på sin vej fra Turebyafkørslen til Borup og 
videre nordpå.  

Med opslaget var en opfordring til interesserede om at melde sig til en arbejdsgruppe under 
Landsbyforeningen m.h.p. at få klarhed over planerne og processen og sikre os medindflydelse. 

Der har endnu ikke været afholdt møde. 

Fællesråd 

Der var på generalforsamlingen en efterspørgsel efter et større samarbejde mellem områdets 
foreninger. Desværre er vores portal Goerslev-omegn.dk ikke helt blevet den succes i forhold til 
området andre foreninger og deres annoncering, så deres arrangementer ofte ikke er i kalenderen 
m.v. 

Vi vil derfor indkalde til et fælles møde. Her skal inviteres: 

Idrætsforeningen, menighedsrådet, 50+, forsamlingshuset, grundejerforeningen i Slimminge, som 
Klaus er formand for, spejderne, Ellebækskolen og børnehaven, Lokalhistorisk forening, Nyvang 
cykelgruppe, Kulturforeningen i Skovbo…… og meget gerne flere. 

      Nanna sender invitation ud til før sommerferien. 

Møderække frem til næste generalforsamling 

Tirsdag den 7. juni og mandag den 27. juni blev aftalt. Yderligere datoer afventer flere deltagere til 
næste møde. 

 
 
 

Annette Goldschmidt, sekretær. 


