Referat af lokalrådsmødet d. 4. februar 2015.
Til stede: Annette, Gerd, Leif, Lisbeth, Michael, Nanna, Sigvardt. Som gæst deltog Kaj Mortensen,
vores repræsentant vedr. ”det innovative kriminalpræventive projekt”.

1. Referat fra mødet d. 5/1. punktet kommer på næste dagsorden.
2. Opfølgning fra de sidste møder:
a) Indbruds- og kriminalindsats i vores område. Det innovative kriminalpræventive
projekt i Køge Kommune. v/ Kaj Mortensen. Kaj orienterede om mødet i arbejdsgruppen:
Da de gamle lokalnævn blev nedlagt, etableredes et nyt lokalråd i hver kommune, et
samarbejde mellem virksomheder, foreninger, kommune, borgere og politi. Her drøftes
spørgsmål om kriminalitetsudvikling, trafiksikkerhed, uhensigtsmæssig adfærd.....
Under Lokalrådet er dannet netværket ”Tryg i Køge”, som er opdelt i 6 områder dækkende
Køge kommune. Hans Erik Jensen har stået for at samle gruppen, der dækker Gl. Skovbo
syd for motorvejen og her hører Gørslev og Omegn til. Der lægges ud med en ”kampagne
mod indbrud i private hjem”.
Her i vores område skal vi vælge, hvad vi vil arbejde videre med. Kaj foreslog, at vi kunne
tage projektet med Nabohjælp op. Tanken er, at fem til syv husstande i nærheden af
hinanden går sammen i en gruppe og holder øje med hinandens huse. På nettet kan man så
oprette sig som en gruppe og give oplysninger til hinanden. Det er i det hele taget altid at
anbefale, at man laver aftale med naboen, når man er væk, om at de tømmer postkassen,
parkerer en bil i indkørslen, sørger for at fylde affald i skraldebøtten osv. ....
Se på dit hus med en tyvs øjne. Vi kan bruge hjemmesiden og Facebook til at give
oplysninger om, hvad der sker af uønskede og evt. kriminelle ting i området. Der bliver
gennem projektet mulighed for at videreformidle oplysninger til politiet. Det er et håb, at det
på sigt kan gøre vores område sikrere at bo i.
Næste møde i netværksgruppen er den 25. marts, hvor Kaj deltager.
Sidste år blev en kriminalpræventiv aften aflyst pga. sygdom. Kaj har nu påtaget sig at lave
et oplæg til en tilsvarende aften. Det tilstræbes, at lægge den i forlængelse af
generalforsamlingen den 26. marts.
Det aftaltes at lægge filmklippet fra TV2 Lorry på hjemmesiden med link og et link til
Nabohjælp og "Tryg i Køge".
b) Borgermøde den 16/3 (i stedet for det aflyste Borgermøde d 28/1). Samme dagsorden som
oprindeligt. Vi bruger samme plan som sidst og folderen, som Leif søger for at få trykt, skal
deles ud. Vi håber at kunne trække på dem, som før har meldt sig. Det lægges på
hjemmesiden og Facebook hurtigst muligt.
c) Mødet med Jacob Mark d. 28/1. Gerd, John Voss, Nanna, Charlotte og Leif havde møde
med Jacob Mark, der så Børnehuset og var meget positiv. Han var enig i, hvor vigtigt det er,
at Huset profileres. Det blev endnu engang påpeget fra vores side, at en selvstændig
indkørsel til Børnehuset er vigtig, gerne kombineret med en rundkørsel, der også kunne
blive en hastighedsdæmpende foranstaltning på Slimmingevej. Han så også skolen og
idrætsforeningen. Han gav udtryk for, at der foreløbig er stor sandsynlighed for, at
Ellebækskolen kommer til Gørslev. Der var enighed om, at vi i så fald vil gøre, hvad vi kan
for, at alle vil føle sig velkomne.

d) Vandværkets brug af vores hjemmeside. Vandværket arbejder videre på egen webside,
som vi senere kan linke til.
e) Puljen til udvikling af landsbyer. Leif og Nanna mødes med repræsentanter fra i alt 8
andre landsbyer. Oplægget til mødet er, at vi bør samarbejde om udmøntningen og brugen af
”puljen til udvikling af landsbyer” (2 mill. kroner over 4 år). Vi kunne f. eks. gå sammen i
en sammenslutning af landsbyerne og mødes til idéudveksling og sikre samarbejde
landsbyerne imellem.
f) Synkronisering af arrangementer med andre lokale foreninger. Leif oplyste, at det efter
nærmere undersøgelser må konstateres, at det er et mere vanskeligt projekt end forudset. Vi
vil forsøge med et skridt ad gangen at få de forskellige grupper til at oplyse om deres
aktiviteter til vores hjemmeside/Facebook.

3. Til orientering:
a) Medlemskab af foreningen – hvor langt er vi. Michael orienterede om, at han ikke har svar
fra kommunen på sin anmodning om et skriftligt svar, heller ikke efter på mail at have
forklaret baggrunden for ønsket. Så vi afventer.

4. Til drøftelse:
a) Drøftelse og udarbejdelse af høringssvar i forhold til ændring af kommuneplan.
Høringssvar drøftedes. Det nye transport center accentuerer behovet for cykelsti ad
Lundegårdsvej og Vollerslevvej, ligesom problemet med den manglende forbindelse med
syd- og vestmotorvejen fortsat giver en øget trafik - også tung trafik. Om grundvandet og
beskyttelsen af området skal tilføjes, at Sølvbækken er en del af den eksisterende natur og
må have krav på beskyttelse.

5. Nye initiativer:
a) Mobildækningen i området må kunne bedres. Hvad gør vi? Der var enighed om, at der er
problemer omend det er meget forskelligt alt efter hvilket teleselskab man har. I Slimminge
står en mast, der modtager og fordeler signaler fra vist nok kun nogle få forskellige
selskaber. Der er en mast der er blevet sløjfet i Ørslev. Så forholdene er muligvis forringede
her i området. I vores område er vi ca. 1300 mennesker. Annette prøver at finde en vej til en
afklaring af problemet og til at vi kan påvirke til en bedre mobil dækning. Nanna foreslog at
kontakte Forbrugerrådet.
b) Byg1by-postkassen – hvor kan den hænge? Vi afventer afklaring om foreningens
mødested.
c) Frivillighedsarbejde, interessegrupper. Der er fremkommet forslag om endnu et
loppemarked ligesom der på Facebook har været interesse for at lave et forum for bytte.

6. Evt.
a) Børnemusicalen var en meget stor succes med over hunderede voksne tilskuere og også
rigtigt mange børn. Link til billeder i dagbladet om børnemusicalen og i Midtsjællands Avis
vil komme på foreningens hjemmeside.
b) Gerd foreslog at vi arrangerer 1.hjælpskurser; ligesom kendskab til, hvordan man betjener
en hjertestarter, kan have betydning i en nødsituation. Idrætsforeningen har en hjertestarter
ved klubhuset. Gerd prøver at høre Tryg fonden om bevilling. Hun vil samtidig høre om
mulighederne for at få bevilget refleksveste til brug ved udflugter, løb el lign aktiviteter.

c) Der planlægges premiereudflugt på vores agenda 21-cykel: det bliver den første søndag i
april, den 5. april (som er påskedag). Nanna står for planlægningen.
d) Rasmus Felt har skrevet et indlæg på Facebook. Han spørger til folks holdninger til hans
prioriteringer og vi vil opfordre til, at man giver sin holdning til kende.
e) Leif orienterede om, at godset på baggrund af et læserbrev i Midtsjællands avis vedr.
adgangen til skoven over marken (Den gamle Fuglsangvej) har tilkendegivet, at de så snart
vækstsæsonen begynder, vil sprøjte, tromle og vedligeholde stien. Det ser vi frem til!
f) næste møde er 4/3 kl 19.
mødet sluttet kl 21.

