
Lokalrådsmøde 27. juni 2022 
 
Nanna, Mie, Gerd, Thomas, Michael og Annette var mødt. 
 
Efter aftale med de fraværende konstituerede bestyrelsen sig således: 
Nanna formand, Mie næstformand, Gerd kasserer og Annette sekretær. 
Anja, Poul Erik, Thomas og Michael er ordinære medlemmer og Henrik er suppleant. 
 
Mødedatoer aftaltes som følger: 
27. juli kl 1215.8, 13. eller 14. ????? september, 12.10, 17.11, 9.1 2023, 7.2, 28.2.  
Alle dage kl 19. 
Nanna har booket forsamlingshuset til generalforsamlingen den 2. marts 2023. 
 
Lokalelånsansøgningen blev gennemgået og underskrevet tillige med referatet fra 
generalforsamlingen.  
 
Begge landsbycykler er nu forsynet med motor og Nanna laver et skriv på hjemme- og 
facebooksiden for at minde om muligheden for at låne cyklerne. 
 
Nanna, Michael og Annette orienterede om mødet i dag med de andre af områdets 
foreninger. Der var enighed om, at det var en god ide, at fortsætte med så meget 
samarbejde som muligt. Også en god ide at lave en frivilligportal, hvor foreningerne kan 
melde ind, hvad de har brug for hjælp til, så man kan tilbyde hjælp i begrænset omfang, 
uden at skulle sidde i en bestyrelse. Dermed er det nok nemmere at overskue, hvad man 
forpligter sig til at udføre af opgaver. 
 
En brainstorm på forslag til landsbypuljeansøgninger: 

- Idrætsforeningn bør huskes på, at de også kan søge midler. De står over for en 
kæmpe opgave med oprykningen til Danmarksserien, efter de blev 
Sjællandsmestre. 

- Klappeko, bistader, moskusænder, der kan flyttes rundt og æde dræbersnegle, 
udnyttelse af arealet ved det gl. rensningsanlæg i Slimminge, en lille plads i skoven 
med bord/bænk og nogle træningsredskaber, hastighedsdæmpende 
foranstaltninger og meget mere. 

Der var enighed om at søge midler til noget, der kan skabe fællesskab for børn og unge i 
området. En tilbagevendende begivenhed vil nok give størst effekt. 

-  Teater i forsamlingshuset, sæbekassebilløb, udstyr til naturture.  
Ideerne drøftedes og vi søger yderligere oplysninger om priser m.v. til brug for en eller 
flere ansøgninger. 
Det aftaltes, at vi mødes den 27. juli kl 12, efter næste fællesforeningsmøde for at 
færdiggøre vores ansøgning. 
 
Gerd oplyste, at hun først får svar på ansøgningen om fondsmidler til 1. hjælpskurset efter 
1. juli. 
 



Trafikgruppen vil Anja gerne være med i, og Gerd har skrevet til Klaus Sørensen i 
Slimminge for at høre, om han kan finde en repræsentant der fra. Gerd har også 
underrettet Jakob Ladefoged Bomholt om, at han vil høre nærmere. Jakob fortsætter med 
at sende dagsordner til Gerd. 
 
Julekoncert og fællesspisning forventes at blive den 24. november eller den 8. december. 
 
Annette vender tilbage til Claus i forhold til naturtur/virksomhedsbesøg i skoven. Slut 
august medio september. 
 
Referat Annette 
 


