Referat af lokalrådsmødet tirsdag den 9.11 2016.
Til stede: Leif, Lisbeth, Christine, Sigvardt, John, Annette og Gerd.

1. Referatet fra sidst blev godkendt.
2. Dagsordenen. godkendt.
3. Status på arbejdet i mobildækningsudvalget.
Christine oplyste, at arbejdsgruppen havde møde med Poul Erik i sidste uge. Der er afsat
en million kroner til landdistriktspolitikken og muligvis kan der bruges nogle af disse
penge til at sætte en mast op på Gørslev skole, der antagelig vil være positiv overfor
projektet.
Dækningskortene viser, at med de fire udbydere, der er i området, befinder vi os ”i et hul”
uanset hvem, der vælges som udbyder. Tirsdag den 15. nov. er der møde i Teknik- og
Miljøudvalget og Poul Erik har tilbudt at medtage et oplæg fra os om denne problematik.
Teknologien med at kunne bruge wificalling (Vo-WIFI - Voice Over Wi-Fi) er under
udbredelse og kan også være en mulighed.
For så vidt angår fibernet bør planen være at samle 80% af beboerne i et område og som
gruppe tage kontakt til SEAS for at få dem til at lægge fibernet ind (aktuelt for
Nyvangsområdet).

4. Arbejdet med Landsbyforeningens hjemmeside.
Lisbeth har haft møder med Charlotte de sidste par torsdage og er begyndt at arbejde lidt
med siden, men der er desværre lang vej endnu. Det er imidlertid nu muligt for Lisbeth at
lægge nyt på hjemmesiden og sende mails ud til de medlemmer, der har tilmeldt sig
nyhedsmailen, så de får besked, når der er lagt nyt ind på hjemmesiden.

5. Opfølgning på arbejdet med den nye portal.
Christine har fået et yderligere tilbud på en ny portal. Det er godt at være lidt forberedt,
men vi må afvente af hensyn til økonomien, hvilket hun vil meddele tilbudsgiverne.

6. Samarbejdet med de øvrige foreninger.
Der er planlagt møde her på skolen den 24.november kl. 19, og vi holder
planlægningsmøde den 16. nov. hos Erik kl. 19.30.
(Invitationen bliver lagt på hjemmesiden med listen over de inviterede)

7. Status på førstehjælpskurser den 5. og den 19.11.

Første kursus er afholdt med fin tilslutning, dog med frafald pga. sygdom. Der er fortsat
ledige pladser den 19. nov. fra 9.30 til 15.30 på skolen i Gørslev med forplejning.
Man kan fortsat tilmelde sig til Gerd på telefon: 56879443 eller mail: gerd@goerslevomegn.dk
Oplysning om ledige pladser vil blive lagt på Landsbyforeningens facebookside.

8. Hjertestarter i Slimminge mm.
Hjertestarteren bliver opsat tirsdag den 15. nov., kl 15.15, hvor der holdes indvielse ved
den gamle brugs, hvor den opsættes.
Samme dag kl. 15.30 afholdes der kursus i brugen af hjertestarteren. Der er muligvis
ledige pladser. I så fald vil det blive meldt ud på Landsbyforeningens facebookside.

9. Evt.
Annette orienterede kort om mødet med Anette Simoni og to repræsentanter fra
forvaltningen. Der blev udtrykt stor velvilje overfor vores forening, men der er fortsat
visse ting der skal på plads, herunder vedtægtsændringer, før en godkendelse er mulig.
Mht. de trafikdæmpende foranstaltninger vil vi gerne kommunikere ud til de lokale
beboere, at der er væsentlige trafikale udfordringer til grund.
Postnummergruppen har lavet en lille meningsmåling på Facebook, der viser
overvældende flertal for at søge vores postnummer ændret. Gruppen arbejder videre.
I Nyvang var der massivt fremmøde til det lokalhistoriske foredrag, som Leif Lørring holdt
den 27. oktober for Nyvangsboerne.

Næste møde er den 1. december kl 19 på skolen.

