Beretning på generalforsamlingen torsdag den 31. marts 2016 i Gørslev Forsamlingshus
Velkommen til denne tredje ordinære generalforsamling.
Lokalrådet har i 2015 især koncentreret sig om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gørslev Skole og dens fremtid
Trafikproblemer, dæmpning af trafikken i vores område og sikre skoleveje
Etablering af den nye busrute 247
Samspillet med de andre landsbyforeninger og kommunens landdistriktspolitik
1. Hjælps-kurser på Ellebækskolen (Gørslev Skole)
En række forskellige lokale aktiviteter som fællesspisning, de månedlige ture med vores Agenda 21 cykel (Christiania-cyklen), påsketræf med chokolade i anlægget i Gørslev og juletræ
samme sted, dårlig mobildækning, problemer afledt af postnummer 4100 i Køge kommune,
opsætning af bænke i Slimminge, Gørslev og Vollerslev og det evige problem med stien over
marken til Tangeren
7. En lang og fortsat langsomt løbende dialog med forvaltningen om anerkendelse af vores forening og dens vedtægter som grundlag for et lille kommunalt tilskud
Ad 1. Gørslev Skole og dens fremtid
Efter sidste generalforsamling i marts måned 2015 besluttede kommunen at flytte Ellebækskolen til Gørslev
Skole. Man restaurerede noget af skolen indvendigt og gjorde den bedre i stand til den specialundervisning,
der knytter sig til Ellebækskolens elever. Desuden renoverede man skolens legeplads og satte nye legeredskaber ind på pladsen. Alle os lokale er velkomne på skolens område uden for skoletiden, og jeg har set, at
der faktisk er mange af vores mindre børn, der jævnligt kommer på legepladsen.
Vi har fået et fremragende samarbejde med en imødekommende, fleksibel og meget venlig ny skoleledelse. Det første lille år er nu gået til stor gavn for alle i vores lokalområde, herunder
idrætsforeningen, Byg1By-projektet og fx sådan noget som vores lokalrådsmøder og de møder og kurser, vi
har afholdt. Ledelsen og medarbejderne på skolen skal have stor tak for deres hjælpsomme og imødekommende måde at være på over for os lokale folk.
Ad 2. Trafikproblemer, dæmpning af trafikken i vores område og sikre skoleveje
John Voss og Michael Sigvard har gennem de sidste par år vedholdende, stædigt og markant fastholdt grebet
om kommunens forvaltning, så de ikke på noget tidspunkt kunne slippe vores lokale trafikproblemer af syne.
Vi er derfor kommet så langt, at der nu ser ud til at være en form for lysning fremover. Vi har peget på behovet for sikre skoleveje, for trafikdæmning og regulering især på Ringstedvej i Slimminge, på Lundegårdsvej, på Vollerslevvej og på Slimmingevej. Desuden har vi peget på, at vi finder, at fx alt for mange smutter
ned af Trekanten, når de kommer fra Lundegårdsvej og skal ned ad Giesegårdvej.
Kommunen har anerkendt problemerne. Den har afsat midler, sikkert ikke nok, men dog nogle. Den har sidste år lavet trafiktællinger flere steder. Kommunen har fundet den rådgivende virksomhed, og når der foreligger nogle løsningsforslag bliver vi i foreningen inddraget. Hvis alt dette holder, er der altså håb forude.
Da det er midler, som blev afsat allerede i budgettet for 2015 skal de helst være brugt inden udgangen af
2016. Der er derfor håb for, at vi inden jul ser løsninger på problemerne blive realiseret.

En lille tilføjelse: Trafiktællingen på Lundegårdsvej viser fx, at ca. hver 8 bil kører over 40% mere end de
tilladte 50 km/time ud for skolen. Og meget tankevækkende: Omkring 40 biler om dagen kører mellem 80
og 180 km i timen samme sted. Stod politiet gemt ved skolen i et døgn ville mange miste kørekortet. Gud
ved om ikke der også er nogle – forhåbentligt få – lokale, der kører lidt for stærkt?
Ad 3. Etablering af den nye busrute 247
Kommunen har en velfungerende busgruppe, der hører under Teknik- og Miljøudvalget. I 2014 og 2015 har
vi, og det vil sige først og fremmest Gerd og Lisbeth, været medvirkende til ansøgning om statstilskud til
etablering af en ny busrute 247, som skal forbinde udkanten af kommunen indbyrdes og med de nærliggende
centre. For os betyder det fx, at vi efter sommeren 2016 vil kunne komme med bus til Bjæverskov og Borup
og at vi vil kunne komme hele vejen ned til Algestrup og Herfølge. Busruten tilfredsstiller langt fra alle vores ønsker, men den er en klar forbedring og en god begyndelse.
Ad 4. Samspillet med de andre landsbyforeninger og kommunens landdistriktspolitik
Vi har gennem hele sidste år arbejdet intensivt med kommunens udkast til landdistriktspolitik. Vi har bl.a.
afgivet et meget detaljeret og grundigt høringssvar. Landdistriktspolitikken skulle ifølge planen have været
klar nu, men det ser ud til, at der er kommet grus i maskineriet. Pointen i forslaget er, at kommunen etablerer
et mere formelt forum for landdistrikterne, som kan høres og komme med forslag vedrørende vores lokale
områder. Desuden har man afsat en lille pulje, som landsbyerne kan søge midler fra over de næste 4 år.
I al korthed er vores politik, at vi her gerne vil have forandring og udvikling. Vi ønsker ikke at blive til et
museum, folk fra byen tager ud til om søndagen. Men vi ønsker at udviklingen skal ske i respekt for landsbyernes forskellige landskabsmæssige, historiske og kulturelle værdier. For landsbyforeningen er hovedpointen, at vi i landsbyerne ønsker at blive hørt og inddraget i de demokratiske processer, når det handler om
vores områder.
Ad 5. 1. Hjælpskurser på Ellebækskolen (Gørslev Skole)
Gerd har i 2015 med held søgt Tryg-Fonden om midler til afholdelse af to 1.hjælpskurser. De blev afholdt 2
hele lørdage Ellebækskolen, hvor der var sørget for al forplejning. Kurserne var en stor succes. De skal naturligvis ses i sammenhæng med, at vi har en hjertestarter i idrætsforeningen og at vi i foreningen over de
næste perioder vil ansøge Tryg-Fonden om hjertestartere også i Slimminge og Vollerslev samt om midler til
afholdelse af nye 1. hjælpskurser, såfremt der er ønsker herom.
Ad 6. En række forskellige lokale aktiviteter
Vi har i årets løb afholdt flere ture med vores nye Agenda 21 cykel, den ”Christianiacykel” cykel, som Nanna søgte Agenda 21 midler til og fik. Vi har bl.a. været på tur til Fuglsangsgården, til den nye legeplads på
skolen, en tur i skoven og andre ture i Gørslev.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at cyklen, som kan have 4 mindre børn på ladet, står til rådighed for
alle i vores lokalområde, også børnehaven.
Vi har arbejdet med et tilbud om at få sat nogle kommunale bænke op i vores område. Foreløbigt har vi fået
en bænk placeret i Slimminge på hjørnet af Slimmingevej og Ringstedvej, og vi har indsendt forslag om
placering af enkelte andre bænke i Vollerslev, Gørslev og Slimminge.
Vi har holdt et mindre påsketræf i anlægget med chokolade udlagt til børnene (også de store) og kaffe og
kage. Vi har afholdt juletræstænding i det gyseligste vejr, men vi fik dog trods regn og blæst kaffe og kage.
Vi har lavet 4 fællesspisninger i forsamlingshuset, heraf et meget succesrigt arrangement sammen med menighedsrådet i forbindelse med julekoncerten i kirken, et arrangement med utrolig stor deltagelse.
Ad 7. Den løbende dialog med forvaltningen om vores forening
Vores kasserer har løbende i de sidste par år været i dialog med kommunens forvaltning om godkendelse af
vores forening, så den ligesom mange andre foreninger i kommunen kan få lidt støtte til dens arbejde, nogle
få tusinde kroner. Tilsyneladende er der utroligt mange forhindringer på denne vej. En af dem er, at vi er
nødt til at bede alle, der melder sig ind i foreningen om navn, fødselsår, adresse. Det er noget, jeg ved andre

foreninger, som tidligere har fået tilskud aldrig har skullet oplyse til kommunen, men det skal vi åbenbart.
Jeg tror, at denne sags administrative behandling i kommunen indtil nu har kostet skatteborgerne mange års
tilskud til foreningen. ”Ih, hvor er det kommunalt” som det hedder i en gammel revyvise.
Lad os håbe, at kommunen snart anerkender foreningen og give os et lille tilskud.
Til slut vi jeg nævne, at på denne generalforsamling går John Frederiksen og Charlotte Rasmussen ud af
lokalrådet. Jeg vil gerne sige tak for arbejdet. En særlig tak til Charlotte for at have etableret vores glimrende
hjemmeside og for vedligeholdelse af den. Også tak for tilsagnet om at indføre en ny person i arbejdet med
hjemmesiden.

