Referat af lokalrådsmødet d. 5. januar 2015, kl. 19.00.
Til stede: Charlotte, Nanna, Michael, Sigvardt, Annette, Lisbeth, Leif og Gerd.

1. Referater fra møderne 11/12 og 22/12. Godkendtes.
2. Opfølgning fra de 2 sidste møder:
a. Intro til brug af landsbyforeningens mail. Charlotte uddelte materiale og introducerede
til Landsbyforeningens mail og vores individuelle Landsbyforenings-mails.
b. Børnehusets synlighed på Køge Kommunes hjemmeside. Leif redegjorde for
kommunikationen med Jacob Mark om Børnehusets ringe synlighed på Køge Kommunes
hjemmesides oversigt over børneinstitutioner i Køge Vest. Der har i over et år manglet et
aktivt link til Gørslev Børnehus. Efter Leifs henvendelse er dette nu rettet på hjemmesiden.
Men det lader til, at Jacob Mark ikke helt forstod vores pointe i mailen: netop dette, at
Børnehusets manglende tilgængelighed på hjemmesiden allerede har givet anledning til
cirkulerende rygter om lukning af institutionen. Dette har betydet, at nogle forældre har
valgt den fra af frygt for en kommende lukning. Det er selvfølgelig ikke i orden, set i lyset
af, at det ikke er første gang, at manglende informationer og klarhed fra kommunens side
har født urigtige rygter, som i sidste ende har haft overordentlig negative konsekvenser for
lokalsamfundet i Gørslev og omegn. Hvilket er med til at nære frygten for afvikling i stedet
for håbet om udvikling. Derfor skal der mere til end blot en rettelse på hjemmesiden. Vi
mødes med Jacob Mark d. 13/1 eller d. 15/1 kl 16 vedrørende dette; vi afventer stadig
tilbagemelding m h t dato. På mødet forventer vi også at få Børnehusets fremtidige profil
vendt. Se næste pkt.
c. Børnehusets fremtidige profil. På mødet (se ovenfor) vil vi gerne vende muligheder for en
skarpere profil for Børnehuset. En profil som gør Børnehuset endnu mere attraktivt og som
gerne i høj grad bruger lokalområdet, særlig de udendørs muligheder – det kunne f eks være
som egentlig naturbørnehave, friluftsinstitution Friluftsrådets ”Grønne spirer”-institution, el
lign. Noget som kan tiltrække endnu flere børn, hvilket dels kan gøre institutionen større,
dels konsolidere den. Pkt’et tages også op i lokalrådet senere.
d. Økonomi - Regnskab for fællesspisningerne – Medlemskab. Gerd påtog sig at
færdiggøre regnskabet efter fællesspisningerne, der tilstræbes at hvile i sig i selv.
Medlemskab af foreningen forsøger vi at tegne via facebook og hjemmesiden, således at vi
informerer om, hvorledes de personer, vi ikke allerede har registreret, kan melde sig ind.
Michael skriver ud til alle han allerede har registreret med deres medlemsnummer og beder
om indbetaling af kontingent. Andre interesserede bedes om at skrive til Michael Sigvardt
for at blive registreret, hvorefter han vil skrive til hver enkelt med medlemsnummer og den
konto kontingentet skal indsættes på.
e. Det innovative kriminalpræventive projekt i Køge Kommune. Kaj Mortensen er blevet
bedt om og deltager gerne i arbejdsgruppen.
f. Borgermøde d. 28/1 på Gørslev Skole, vedr. hhv. Skolebygningernes fremtidige
anvendelse og trafikforholdene i Gørslev. Leif forelagde og redegjorde for udkast til
dagsorden. Spørgsmålet drøftedes. Leif og Michael Sigvardt tager til formøde med
forvaltningen i morgen tidlig.

3. Til orientering:
Nanna informerede om, at det praktiske arbejde med indkøb af den bevilgede Christianiacykel er i
gang.
Ansøgning til Seas og Veluxfonden arbejder Nanna videre med.

4. Til drøftelse:
a. Høringssvar i forhold til ændring af kommuneplan. (Se
http://www.koege.dk/Service/Nyheder/2014/12/Offentliggoerelse-af-tillaeg-nr-6-til-KoegeKommuneplan-2013-Bjaeverskov-Vest.aspx#.VIA0JhV3ATU.facebook.) Fristen for at
afgive høringssvar er 11/2 - ’15. Punktet drøftedes. Leif laver på baggrund heraf et udkast
til høringssvar, til drøftelse på næste lokalrådsmøde.
b. Puljen til udvikling af landsbyer. Nanna sender udkast til skrivelse til de øvrige foreninger
hun og Leif har fundet frem.
c. Vandværkets brug af vores hjemmeside. Charlotte drøfter spørgsmålet med vandværket,
idet lokalrådet tilkendegav at være velvilligt indstillede overfor ideen.

5. Nye initiativer. Det vedtoges at udarbejde et årshjul/årsplan med henblik på tilbagevendende
begivenheder.

6. Evt. Nye mødedatoer for resten af året:
Lokalrådsmøder:

Generalforsamling:

Mødet sluttet kl. 20.40.
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