Referat af lokalrådsmødet d. 11. dec. 2014 kl. 19.00.
Mødet holdt hos Leif, Strædet 6, Gørslev.

1. Referat fra sidste møde. Godkendt
2. Opfølgning fra sidste møde:
a. Generalforsamlingsreferat fra den 27/10. Charlotte sørger for, at det kommer på
hjemmesiden.
b. Planlægning af fremtidige møder i lokalrådet – hvilken ugedag passer bedst, eller skal vi
planlægge med ”rullende” ugedage? Er det muligt at holde møderne på skolen f.eks.?
Vi beslutter rullende hverdage. 1. møde bliver mandag d. 5. januar, herefter 1. hverdag i
hver måned. Annette spørger Linda samt forvaltningen m h t lån af lokaler.
c. Mødet med politikerne i okt. Der er lavet opfølgning via mail.
d. Busgruppemødet i kommunen. Forslag med kort er fremsendt til alle byrådsmedlemmer,
Teknik og Miljøudvalget samt Thomas Maier, sekretær for Teknik og miljøudvalget. Lisbeth
går ind i det fremtidige ”bus” arbejde sammen med Gerd. Obs! Busgruppen har en
Facebookgruppe: ”kollektiv trafik i hele Køge Kommune”:
https://www.facebook.com/groups/321940805355/?fref=ts , her er forslaget og
kommentarer at se, samt mulighed for selv at kommentere.
e. John og Michaels videre arbejde med trafik og et nyt møde med Teknik og Miljøudvalget
Vi har haft inviteret repræsentanter fra Teknik og Miljøudvalget samt øvrige interesserede
lokalpolitikere bl.a. Rasmus Felt til et møde, hvor veje og offentlige arealer var på
dagsordenen. Mødet er af gæsterne ønsket udsat til januar. John og Michael følger op.
f. Synkronisering af arrangementer med andre lokale foreninger (Leifs opfølgning). Pt. ser
det vanskeligt ud. Vi genoptager punktet til mødet i februar.
g. Puljen til udvikling af landsbyer. v/Leif og Nanna. Leif har udarbejdet en liste over
relevante foreninger med interesse i udvikling af kommunens landsbyer. Vi arbejder videre
med ideen om, at anvende den afsatte pulje til udvikling af landsbyerne til en fælles
medarbejder, der kan varetager vores interesser, herunder ”brande” os som en ressource i
kommunen. Leif og Nanna arbejder videre med at kontakte de andre foreninger for at
fremlægge vores forslag. Læs til inspiration ”Politik For Landdistrikterne i Næstved
Kommune.”

3. Til orientering:
a. Skolens videre skæbne. Der refereres til forslaget for bygningernes fremtidige anvendelse.
b. Agenda 21 – Christianiacykel med tilbehør bevilget. Jubii, nu kan der komme gang i
skovturene o lign.
c. Juletræ i anlægget. På plads!  ny tradition? Super arrangement. Vi skal mødes kl. 16 næste
år af hensyn til lyset/ mørket.

4. Til drøftelse:
a. Oplæg til ændring af kommuneplan, se
http://www.koege.dk/Service/Nyheder/2014/12/Offentliggoerelseaftillaegnr6til

KoegeKommuneplan2013BjaeverskovVest.aspx#.VIA0JhV3ATU.facebook , ønsker vi at
afgive høringssvar? (fristen er 11/2  ’15). Pkt tages op på næste møde.

5. Nye initiativer:
a. Børnehuset. Skal vi arbejde for en udbygning evt. naturbørnehave? Punktet genoptages til
januar

6. Lokalrådets arbejdsfacon. Kan vi – og er det hensigtsmæssigt – at gøre arbejdsdelingen mere
skarp, gøre udvalgene mere ”selvkørende”, og kan vi begrænse mængden af mails, som tilgår den
enkelte?
Vi arbejder videre i samme stil, men bestræber os på kun at sende relevante mails til relevante
modtagere.

7. Evt.
Øv. Øv, vi kan konstatere, at børnehuset ikke er på Køge Kommunes hjemmeside for Køge Vest.
Leif rundsender konstateringen til det politiske niveau.
Vi har fået en henvendelse fra Hans Erik Jensen, der gerne vil have os med i en lokalgruppe i
forbindelse med et innovativt kriminalpræventivt projekt i Køge Kommune. Vi finder en
repræsentant, der kontakter Hans Erik.
Pkt’er vi har med på de kommende møder (som det ser ud nu):
januarmødet:
� Intro til brug af landsbyforeningens mail,
� høringssvar i forhold til ændring af kommuneplan (alle skal have læst høringsmaterialet),
� Børnehuset. Skal vi arbejde for en udbygning evt. naturbørnehave?
� Medlemskab
� Regnskab for fællesspisningerne
� Vandværkets brug af vores hjemmeside
� Planlagte aktiviteter
� Økonomi
februarmødet: Udvikling af kalender for alle aktiviteter i området?
Mødet sluttet kl. 20.30.

