Referat fra lokalrådsmødet d. 10.august 2015, kl. 19.00.
Til stede: Michael Sl., Sigvardt, Leif, Annette og Gerd.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 2/6. I ngen kommentarer.
2. Opfølgning fra de sidste møder:
a. Fuglsangsstien. Leif orienterede om, at han nu har kontaktet kommunen, da godset ikke
har levet op til den aftale, vi lavede for nogle år siden om en mere lempelig løsning i
forhold til de betingelser, der blev sat, for at nedlægge Fuglsangvejs sidste del op til
skoven. Leif har haft kontakt til en medarbejder i Køge kommune, som kender sagen fra
tidligere ansættelse i Skovbo kommune. Denne medarbejder kontakter juridisk ekspertise i
kommunen og har tilkendegivet, at de vender tilbage.
b. Landdistriktspolitikken. Der er møde med kommunen den 31. august kl. 19 på Rådhuset,
hvor kommunens udkast skal diskuteres. Se evt. Teknik og Miljøudvalgets referat fra d.
2/6: http://www.koege.dk/byraadudvalg/Dagsordenerogreferater/Teknikog
Miljoeudvalget.aspx pkt. 166 på dagsordenen side 335 på Pc’en (det er s. 441 i
dokumentet) – s. 351 på Pc’en (s. 457 i dokumentet). Udkastet ser egentlig godt ud, men
mangler konkretiseringer i forhold til de pæne ord. Vores stikord vil være: Dynamisk
udvikling båret af de landskabsmæssige, historiske og kulturelle værdier.
Arkitektonisk skal udviklingen ske med respekt herfor.
Deltidslandbruget skal have mulighed for at udvikle sig.
Bredde i erhverv, aldersgrupper og indtægter.
Der vil også blive nedsat et landsbyforum, hvor vi vil arbejde for at blive repræsenteret.
Projektideer, hvortil man kan søge støtte (50%) vil være velkomne.
c. Møde d. 18/8 kl 19 i forsamlingshuset vedr. separation af kloaksystemet. Der er møde,
for området dækket af rensningsanlægget i Gørslev, i forsamlingshuset den 18. August kl.
19. Her kan vi forhåbentlig få afklaret spørgsmål i forbindelse med ændringen af
kloaksystemet og vi opfordrer alle interesserede til at møde op.
d. Busruter i området. Movia har udarbejdet et udkast til ny buslinje, som vi har haft i høring.
Buslinjen er et supplement til de allerede eksisterende busruter og forbinder Herfølge med
Borup (Ørninge, Lammestrup og Stubberup) via Sædder, Ringsbjerg, Algestrup, Gørslev,
Slimminge, Bjæverskov. Der har været så mange indsigelser og bemærkninger til ruten, at
vi forventer, der vil ske nogle ændringer på sigt, som vil betyde, at det vil blive en
forbedring, når de eksisterende busruter og køreplaner også kan tilpasses. I starten vil det

sandsynligvis kun være en forbedring for de få, men desværre ikke endnu for vores
skolebørn.
e. 1. hjælp bevilget fra TrygFonden. Midler til førstehjælpskurser og hjertestarter bevilget af
TrygFonden.
Gerd orienterede om at TrygFonden har set meget velvilligt på vores ansøgning, men vi har
fået færre midler end ansøgt om og var enige om at bruge de bevilgede midler til
førstehjælpskurser.
f. Det aftaltes at vi laver udkast til et årshjul/kalender til drøftelse næste gang. Annette og
Nanna står for det.

3. Til orientering: Michael arbejder fortsat på et system til at opkræve kontingent.
5. Nye initiativer: En fast publikation med info og andet til alle i området drøftes næste gang.
6. Evt. Gerd undersøger om Landsbyforum har midler til nogle af de ideer, vi har haft på bordet.

Næste møde er d. 8/9 2015.

