Beretning på generalforsamlingen torsdag den 26. marts 2015 i Gørslev Forsamlingshus
Velkommen til denne anden ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kommer kun et halvt år efter
sidste generalforsamling. Det kan forekomme lidt voldsomt. Men som det fremgik på sidste generalforsamling blev vi af hensyn til kommunen nødt til at lade regnskabsåret og generalforsamlingstidspunktet passe
ind i kalenderårets gang.
Hvis I synes, generalforsamlingen er lidt tynd, er jeg derimod sikker på, at vi alle vil få meget ud af forebyggelseskoordinator Claus Darling Hansens efterfølgende foredrag om, hvad vi hver for sig og sammen kan
gøre for bedre at sikre os mod indbrud og tyveri.
Lokalrådets arbejde siden oktober sidste år har især koncentreret sig om
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skolens og børnehusets fremtid
Trafikproblemer, offentlig transport og vedligeholdelse af offentlige arealer
Samspillet med vores andre lokale foreninger og initiativer
Samarbejdet med de andre landsbyer bl.a. om kommunens landsbypulje
Høring om ændring af kommuneplanen (vedr. industriområde vest)
En lang og langsomt løbende dialog med forvaltningen om vores vedtægter

Ad 1. Skolen og børnehusets fremtid
Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke lokalrådets tak til alle jer – mere end 150 borgere, som mødte op
på borgermødet den 16. marts på skolen. At der kom så mange gjorde stort indtryk på byrådsmedlemmerne.
Det er dejligt at se, at vi kan stå sammen, når det gælder, uanset hvor vi ellers står. Og, sandt at sige, så tror
jeg, at det også gjorde stort indtryk på mange af os lokale, hvor lidt byrådet ved om vores område. Vi må
altså blive ved med at banke på og få dem herud og lære dem, at her bor herlige, solide borgere i et rigtig
dejligt område, som er attraktivt for mange, som i den kommende tid besætter nogle af de mange tusinde nye
stillinger.
Efter en kamp gennem vel omkring 30 år for skolens bevarelse, lukkede skolen i efterårsferien sidste år. Vi
besluttede hurtigt i lokalrådet, at det nu handlede om ikke at flæbe, men at arbejde for, at skolens lokaler og
udendørsarealer forsat skulle kunne bruges af mange i det lokale samfund – ikke mindst af Gørslev Idrætsforening, hvis eksistens ville være truet uden skolens lokaler, gymnastiksalen og boldbanerne. Til alt held
ser det ud til, at vi kan få Ellebækskolen hertil allerede til sommer. Skolen er en specialskole med 60-70
elever og 30-40 ansatte. Vi tror, at den vil passe godt ind i vores lokale miljø. På borgermødet virkede det
også, som om de fremmødte medarbejdere fra Ellebækskolen blev positivt overrasket over den modtagelse
de fik. Skulle det lande der, er det ikke så ringe endda.
Sammen med Gørslev Idrætsforening har vi for nylig også haft besøg af børneudvalgets formand, Jacob
Mark. Da vi i efteråret havde flere politikere på besøg, kunne Jakob Mark ikke være med. Jacob Mark forsikrede os, at han vil arbejde for at styrke børnehuset, som han var meget imponeret over, både bygningsmæssigt og socialt. Han ville fx meget gerne støtte, at vi med udgangspunkt i børnehusets placering arbejder
for at profilere det i retning mod en frilufts- eller og skovbørnehave eller lignende.
Set i lyset af de noget dystre udsigter for et halvt år siden, ser det egentlig ret så lyst ud med skolen og børnehuset.

Ad 2. Trafikproblemer, offentlig transport og vedligeholdelse af offentlige arealer
Vi har 2 underudvalg, der beskæftiger sig med trafik og offentlige arealer.
Den ene gruppe arbejder med at forbedre den offentlige trafik. Den gruppe har i det sene efterår i samarbejde med byrådets Teknik og Miljøudvalg udarbejdet en ansøgning til en statslig pulje om tilskud til en helt ny
busrute, der skal køre fra Herfølge over Algstrup, Vollerslev, Gørslev, Slimminge, Bjæverskov, Borup til
Stubberup, altså en bus, der gør det muligt for os at komme til Bjæverskov og Borup. Vi har ansøgt om timedrift. Dette forslag har byrådet tilsluttet sig og vil støtte buslinjen med 1,5 mio. kr.
Den anden gruppe har i den forløbne periode utrætteligt holdt kommunen fast på, at vi ikke har sikre skoleveje. Den tunge trafik på Slimmingevej, Lundegårdsvej og Vollerslevvej er en stigende belastning, der er
problemer med hastighedsreguleringer og vedligeholdelse af de offentlige arealer som veje, cykelstier og
grønne arealer. Vi argumenterer for hastighedsdæmpende foranstaltninger flere steder bl.a. i Gørslev, i
Slimminge, på Lundegårdsvej og på Vollerslevvej. Det er denne gruppes utrættelige stædighed, der førte til,
at borgmesteren valgte at indkalde til borgermødet den 16. marts.
Ad 3. Samspillet med andre lokale foreninger og initiativer
Vi har et glimrende samarbejde med vores lokale foreninger, først og fremmest Gørslev Idrætsforening og
Forsamlingshuset. Sammen med idrætsforeningen har vi bl.a. kontaktet flere byrådsmedlemmer og gjort
dem opmærksomme på de mange nuværende og ønskelige aktiviteter, der foregår på skolen og dens område.
Vi synes i lokalrådet, at det er meget vigtigt, at vi alle samarbejder godt og arbejder i samme retning.
Ad 4. Samarbejdet med de andre landsbyer bl.a. om kommunens landsbypulje
Vi har i efteråret taget initiativ til at finde frem til andre tilsvarende foreninger i Køge kommune og invitere
dem til et muligt fremtidigt samarbejde. Vi tog initiativ til det første møde, hvor en halv snes foreninger
mødtes på skolen og drøftede, om vi kunne blive enige om en fælles måde at søge og bruge de 2 mio. kr.
som byrådet har afsat til kommunens landsbyer. Vi foreslog fx at kommunen ansatte en person til at lave
analyser og varetage vores interesser i det kommunale puslespil. Det kan vi nu nok ikke blive enige om. Til
gengæld tror vi, at der er basis for gensidigt orienterende møder og drøftelser af problemstillinger af fælles
interesse.
Ad 5. Høring om ændring af kommuneplanen (vedr. industriområde vest)
Vi har afgivet et høringssvar vedrørende en ændring af kommuneplanen. Det drejer sig om området mellem
Lundegårdsvej og østpå mod Bjæverskov. Området var oprindelig foreslået brugt til tung og forurenende
industri. Men bl.a. fordi området ligger i et stort drikkevandsindvindingsområde har man nu foreslået, at
dette område fremtidigt bliver anvendt til transport- og logistikerhverv. Mellem 2015 0g 2020 nord for
Ringstedvej og efter 2020 området lidt syd for Ringstedvej. Dette forslag har vi støttet. Derimod er vi gået
imod kommunens forslag om at lade pligten til at vedligeholde nogle af vores vandløbsstrækning, bl.a.
Sølvbækken, overgå fra kommunen til de omkringliggende lodsejere.
Ad 6. En lang og langsomt løbende dialog med forvaltningen om vores vedtægter
Vi har gennem snart meget lang tid ført dialoger med kommunens forvaltning om, hvordan vores vedtægter
kan skrues sammen, så vores forening kan anerkendes som folkeoplysende på linje med vores lokalhistoriske forening eller fx de politiske ungdomsforeninger. Grunden til, at vi ønsker denne anerkendelse er, at vi
så kan låne kommunens lokaler og få et evt. lille driftstilskud. Indtil nu er der fra vores side brugt mange
kræfter på at få dette til at falde på plads, og jeg er sikker på, kommunen nu har investeret flere års driftstilskud i papirnusseri og tilstræbt juristeri på at granske og ændre på de forskellige nye tiltag, som vi har
taget for at rette os efter embedsværkets smidigt svingende rådgivning. På mig virker det som spild af alles
gode kræfter. Men vi bliver stædigt ved indtil det lykkes. Det er denne pusleleg, der er baggrunden for de
små ændringer af vedtægterne, som vi foreslår. Jeg håber, I bare siger ja til dem og så overlader det fortsatte
bøvl til os.

1. hjælpskurser, hjertestarter og refleksveste.
Udover disse mere løbende ting har vi ansøgt Trygfonden om midler til 1. hjælpskurser, hjertestarter og
refleksveste. Trygfonden har allerede leveret 20 stk. refleksveste til vores mosionsløbefællesskaber.
Juletræ i anlægget.
Jeg går ud fra, at I alle bemærkede, at vi før jul med velvillig fra godsets skovfoged Claus Lövendahl fik sat
et juletræ med lys i i anlægget i Gørslev. Der blev lavet et fint juletræstændingsarrangement med kaffe og
kager i anlægget i Gørslev med mange deltagere incl. hunde og heste.
Adgangen til skoven (Fuglsangsvejen)
Efter et læserbrev i de lokale aviser har godset lovet os, at de fremover vil sikre, at der er en tromlet sti i
forlængelse af Fuglsangsvejen til Tangerhuse, altså at man også med en barnevogn og cykel kan komme
over marken, der hvor der gennem generationer tidligere var en vej til Fuglsangsgården. Det er en konflikt,
der går tilbage til godsets overpløjning af Fuglsangsvejen i 1980erne. Kommunen pålagde dengang godset at
sørge for en sti på mindst 1 meters bredde. Og det er så det, der gentagne gange har givet anledning til klager og bøvl. Jeg håber, at det nu løser sig.
Fællesspisning.
Vi har holdt 2 fællesspisninger i den forløbne periode. De er hyggelige, og der er dejligt at kunne mødes og
sludre sammen på denne uforpligtende måde. Og det er faktisk et pænt stort arbejde for de få, der arrangerer,
indkøber og laver maden. Det er dejligt, at der har været hjælpende hænder, når der skal ryddes og vaskes
op. Tak for det. Og meld jer meget gerne med en hjælpende hånd, når maden skal laves.
Havegruppe.
Vi har i foreningen en lille havegruppe, som bl.a. har været nede at høre foredrag om chilidyrkning i
Vedskølle. Har nogen lyst til at deltage i denne gruppe, kan I henvende jer til Nanna Steenstrup eller Gerda
Landgreen.
Kristianiacykel. Vi har ansøgt og fået en Agenda 21 bevilgning: stor ladcykel, som vi i foreningen gerne
sammen med Børnehuset kan bruge til at transportere ting og sager og børn i ved udflugter. Husk den første
udflugt til skoven med cyklen bliver søndag den 5. april, hvor alle opfordres til at tage med. Se nærmere på
vores hjemmeside.
Offentlige bænke – hvor?
Kommunen har tilbudt, at den vil stille nogle gode og solide bænke op på offentlige områder, hvor vi kunne
ønske det. Vi har drøftet det i lokalrådet og har foreslået en bænk på den grønne trekant på hjørnet af Slimmingevej og Ringstedvej. Derudover vil vi nok foreslå en bænk i Vollerslev enten ved kirkemuren eller måske bedre nede ved gadekæret. Derudover mangler vi nogle bud. Hvis I har idéer til placering af bænke på
andre passende offentlige arealer, modtager vi/jeg meget gerne forslag inden for den næste uge.
Efter generalforsamlingen holder vi en lille pause, hvor I kan købe kaffe, muffins, øl og vand.
Jeg håber, at I vil godkende vedtægtsændringerne og at vores forening kan være til gavn for alle og vores
lokale område. Og hermed overlader jeg beretningen til drøftelse.

