
Referat af møde i lokalrådet den 7. Juni 2017 

 

Mødt var John, Mie, Leif, Lisbeth, Christine, Nanna, John og Annette. 

Afbud fra Gerd og Linda 

1)      Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

2)      Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2017 

Der var enighed om, at Lisbeth og Nanna er suppleanter, hvilket tilføjes referatet der herefter godkendtes. 

Det aftaltes, at referatet lægges ud sammen med regnskabet og regnskabet fra fællesspisningerne, når 

vores hjemmeside kommer op at stå. 

 

3)      Konstituering af den nye bestyrelse fortsat 

Afventer Gerds endelige tilbagemelding til posten som kasserer i hvilket fald Annette overtager posten som 

sekretær. 

Gerd har efterfølgende accepteret denne post, hvorefter hun er valgt til kasserer og Annette Goldschmidt 

til sekretær 

 

4)      Ny hjemmeside/portal, v. Christine og Erik 

Erik oplyste, at et planlagt møde desværre har måttet udsættes til den 15.6. Der er imidlertid nu en 

meddelelse, når der søges på den gamle hjemmeside, som fortæller, at den er nede, og at der arbejdes på 

at få en ny op at stå. 

Lisbeth ændrer navnet i CVR. Til rettighederne til hjemmesiden fra Michael Sigvardt til John Voss. 

 

5)   Samarbejdet med de øvrige foreninger, v. Erik 

 

Emnet hænger sammen med hjemmesideprojektet, så det er svært at fortælle de andre foreninger, hvad vi 

kan tilbyde, før det er på plads. 

 



6) Fibernetprojektet, v. Christine. 

Fibernetudvalget Christine, Jens Nygaard og Annette G har været rundt til 107 husstande, delt brev ud om 

projektet og talt med så mange som muligt. Der er fortsat ca. 17 husstande, der ikke har meldt tilbage, men 

83 har meldt positivt tilbage. 

De, der ikke har meldt tilbage endnu, vil blive besøgt eller ringet op i håb om, at det vil lykkes at få et svar. 

Næste punkt for arbejdet er et møde med Fibia. 

Leif oplyste, at alle er velkomne den 21.6 til møde i Landsbyforum. Der er en landsbypulje på 1/2 million, 

hvor der kan søges penge, muligvis også, til dette eller til mobildækning. 

 

7) Mobilmast, v. Christine 

Christine oplyste, at hun har fået at vide, at kommunen nu skulle være gået i gang med de målinger, de 

tidligere har oplyst, skulle foretages med måleudstyr på renovationskøretøjerne. Vi følger op hos 

kommunen. 

 

8) Har vi input til kommuneplanen?  

Kommunens annonce til indkaldelse af ideer er meget koncentreret om Køge Øst. 

Vi forsøger at få lavet et indlæg om markedsføring af vores område i forhold til alle de nye arbejdspladser, 

der flytter til kommunen i de kommende år. Yderligere kan være emner som stier, shelters, friluftfitness, 

brug af området i Slimminge ved det gamle rensningsanlæg, vedligeholdelse af veje og stier, m.v. Indlægget 

sendes og kan senere bruges i forbindelse med høringen over kommuneplanen. 

Erik led og ked af mangler generel vedligeholdelse af veje. 

Markedsføring i forhold till alle de nye arbejdspladser. Nogle må ønske at flytte på landet. 

 

9) Ideer til ansøgning til Landsbypuljen 

Landsbypuljens midler skal søges henover sommeren, der vil antagelig være ansøgningsfrist i starten af 

september. 

 

10) Kritik af vores kommunikation og aktivitet. 

Det har været et stort problem, at vores hjemmeside har været nede så længe og senest vi delte noget ud 

var det mest generalforsamlingen, det handlede om, ligesom vi gjorde opmærksom på vores behov for 



hjælp i forbindelse med den nedbrudte hjemmeside. Heldigvis meldte mange hjælpsomme og kyndige 

hænder sig på banen, så der er håb forude. 

For at øge informationen aftales det, at Christine lægger noget på facebooksiden om 

mobildækningsarbejdet og hjemmesidearbejdet. Nanna laver et indlæg om landsbycyklen og Annette om 

fibernetudvalget. 

Det er også længe siden, vi har delt noget ud. Det gør vi, når hjemmesiden kommer op at stå. 

Mie går i gang med at få styr på facebooksiden hurtigst muligt, særligt således at salgsopslag udskilles til en 

egen side. 

 

11)      Evt. 

Intet. 

 

Mødet afsluttet. 

-------------------- 

 

Huskeseddel: 

Det aftaltes at aflyse mødet i slut juni, således afholdes næste møde den 16. august. 

Vedtægter og formandens beretning samt referater lægges i dropbox, desværre må jeg have hjælp til at 

 

Postkasse udgået, Annette taler med Thorkild 

 

 


