Referat fra lokalrådsmødet d. 8. september 2015.
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 10/8. ok.
2. Opfølgning fra de sidste møder:
a. Fuglsangsstien. En medarbejder i forvaltningen er bedt om at tage sig af sagen, men vi har
endnu intet nyt hørt.
b. Landdistriktspolitikken. Udkast til landdistriktspolitik sendt i høring. Høringsfrist d. 25.
september. Materialet er uklart hvad angår, hvilke 33 landsbyer det omfatter – på kortet i
materialet kan der kun tælles op til 30 landsbyer. Det synes som om, der er mange steder,
man i oplægget lægger sig fast i meget stramme formuleringer, ligesom vi kan være
bekymrede for at der lægges for stramme bånd på mulighederne for udvikling. Leif
udarbejder et udkast til høringssvar, som rundsendes.
c. Landsbypuljen/Landsbyforum. Høringssvar vedr. landsbypuljen. Der var på baggrund af
den indledende drøftelse allerede enighed om, at bagatelgrænsen er sat for højt og at den
egenfinansiering, der er lagt op til, ligger alt for højt….hvis der overhovedet skal være en
egenfinansiering.
d. Møde 9/9 med de øvrige landsbylaug. Henrik Lerdorf fra Det Grønne Hus vil fortælle om
at skabe liv og sammenhold i de små landsbyer. Nanna og Leif deltager.
e. Trafikdæmpende foranstaltninger i Slimminge og Gørslev. Vi har trods henvendelser
stadig intet hørt fra kommunen.
f. Separering af regn og spildevand. Når projektet når til Slimminge, er det værd at
undersøge om rensningsanlæggets areal vil kunne anvendes rekreativt (bålplads, shelter
og/eller andet)
g. 1. hjælps kurser doneret af Trygfonden. Der er bestilt 2 kurser á 6 timer til hhv. d. 14/11
og d. 21/11. Trygfonden vil gerne overrække donationen ”offentligt” og vi vil da gerne
have lidt opmærksomhed omkring, at vi har skaffet kurser; at det nytter at være aktiv.
Forslag går på at donationen overrækkes ved fællesspisningen den 26. oktober (se længere
nede), hvis dette kan arrangeres.
h. Medlemskab. Michael Sigvardt oplyste, at 2/3 af de husstande, der har skrevet sig op og
som der er sendt mail til, har betalt det opkrævede kontingent.

3. Til orientering:
a. Bus 247. ”den nye busrute” er stødt på vanskeligheder da de budgetmæssige forhold har
vist sig ikke at være helt på plads. Næste møde i busgruppen er d. 22/10.

4. Til drøftelse:
a. Årshjul/kalender v. Annette og Nanna. Pkt’et udsat til næste møde. Michael oplyste, at
vedtægterne skal underskrives til brug for ansøgningen om at blive godkendt som
folkeoplysende forening. Dette skal ske inden årsskiftet. Referatet fra det konstituerende
møde skal vedlægges. Det aftaltes, at vi vedlægger en oversigt over foreningens hidtidige
aktiviteter og datoerne for deres afholdelse.

5. Nye initiativer:
Nyhedsbrev: Leif foreslog at uddrag fra vores referater lægges på hjemmesiden med et link. Der
er Røde Korsindsamling søndag den 4. oktober, hvor vi har mulighed for at få noget med ud.
Måske findes der en lille gruppe interesserede, der har lyst til selvstændigt at stå for et kvartårligt
nyhedsbrev, hvortil vi leverer en del af indholdet.

6. Evt.
Landsbycyklen: På søndag er der tur til Ellebækskolens nye legeplads. Her er vi fortsat meget
velkomne. Hegnet er opsat for at sikre Ellebækskolens elever, når de er på legepladsen.
Der afholdes fællesspisning i forsamlingshuset den 26. oktober om muligt. Leif tager kontakt, for at
høre om der er plads.
Ellebækskolen og Byg1by har indgået samarbejde.
Postnummer 4100. Nanna har fået mange tilbagemeldinger. Punktet tages op næste gang.
Af overskydende midler fra fordums tiders Gørslevfest er indkøbt et fuglehus til anlægget i
Gørslev. Der vil blive annonceret en lille opsætningshøjtidelighed en dag i efteråret, formentlig i
forbindelse med en tur med landsbycyklen.
Næste møde er d. 7/10 2015.

