Referat af lokalrådsmødet d. 7. december 2015.
(Nanna, Annette, Leif, Michael Sl, Sigvardt og Gerd)

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 5/11. Godkendt.
2. Opfølgning fra de sidste møder:
a. Årshjul/aktivitetskalender. Annette og Nanna har arbejdet med årskalenderen. Mange
aktiviteter er på og tidspunkt blev føjet til nogle af dem. Vi vil finde tovholdere til de
forskellige aktiviteter. Søndag d. 3. januar forsøger vi at arrangere et ”godt nytår”s
arrangement, indhold og rekvisitter kunne tænkes at være Agenda21cyklen,
boblevand/champagne, godt humør og en kort byvandring. Der arbejdes på sagen. Info
følger.
b. Trafikdæmpende foranstaltninger i Gørslev og Slimminge. Møde d. 12. november på
skolen. Målingerne viser, at trafikken er væsentligt forøget gennem Gørslev, især på
Lundegårdsvej – også den tunge del af trafikken. Overraskende mange bilister kører alt, alt
for stærkt! Der er i kommunen stor lydhørhed overfor at etablere trafikdæmpende
foranstaltninger og Landsbyforeningen er med i arbejdet. Cykelstier bliver det til gengæld
noget vanskeligere at opnå, da de er meget bekostelige, men vi arbejder ufortrødent
videre med emnet.
Afgørende er, at der er afsat midler, og det blev aftalt på mødet, at kommunen vender
tilbage til os med udkast i marts 2016 og at der bliver sat trafikdæmpende foranstaltninger
i værk før sommeren 2016.
c. Landdistriktspolitikken. Landsbypuljen overføres til 2016, og landdistriktspolitikken sættes
på Teknik og miljøudvalgets dagsorden i januar 2016.
d. Fuglsangstien. Leif har desværre endnu ikke modtaget nogen billeder, men han vil fortsat
blive glad for at modtage billeder, som viser Fuglsangstien som en brugbar og tromlet sti
over marken. Leif kan kontaktes på telefon 20 35 55 23 eller mail: leif@goerslevomegn.dk

3. Til orientering:
a. Fællesspisning d. 10. december kl. 18. Fællesspisning, julekoncert, kaffe. Der er allerede
tilmeldt mere end 55 voksne + børn, og tilmeldinger kan gøres indtil onsdag kl 12.
b. Dialogmødet 10/11. Leif deltog. Der kom ikke noget frem af væsentlig interesse for vores
område.
c. Medlemskab af Landsbyforeningen. Vi har plads til mange flere medlemmer. Ønsker du
medlemskab kontakt da Michael Sigvardt på telefon 30 36 99 29, eller på mail:
michaelsigvardt@goerslevomegn.dk

4. Til drøftelse:
a. Evaluering af 1. hjælpskurserne og den praktiske del. Stor tilfredshed med kurserne og
deres afvikling. Vi vil igen til næste år søge Trygfonden om midler, og gerne til både en
hjertestarter og et kursus. Pkt’et tages op igen i starten af det nye år.
b. Fælles bylaug for sydvestlige del af kommunen, bestående af Gørslev, Ringsbjerg,
Alkestrup, Svansbjerg og Vedskølle. Vi har fået en henvendelse fra Alkene, som vi vil drøfte
nærmere med dem.

c. Gener i området i forbindelse med gravearbejde og kloakering. Gisegårdvej er spærret
ved Slimmingevej frem til den 1. juli 2016. indimellem står de store maskiner, der bruges til
arbejdet uheldigt placeret når de ikke bruges, så der intet udsyn har været for
trafikanterne. Vi opfordrer alle til at færdes med omhu og forsigtighed i trafikken.
d. Børnehuset ønsker mulighed for at komme på ture ud af Gørslev. Børnehuset har haft
rettet henvendelse til kommunen for at få svar på om Børnehuset kan få mulighed for at
benytte Ditobus, som er observeret køre tomme fra byen. Gerd kontakter Britta for at
afklare muligheder, og om emnet evt. skal drøftes i busborgergruppen.
e. Mødedatoer i det nye år: 11/1, 3/2, 3/3.

5. Nye initiativer, ideer og inspiration:
�

Agenda 21midler til grøn omstilling, en pulje, vi bør huske i fald den også eksisterer til næste
år, og der i vores område er initiativer, som puljen kan støtte.
Se evt.: http://www.koege.dk/Service/Nyheder/2015/10/SoegAgenda21midlertilgroen
omstilling.aspx ”. Ideer: søge midler til børnenes fællesspisning (dette er et arrangement, som
vi planlægger første gang til afvikling i februar 2016), bekæmpelse af dræbersnegle vha.
udlånsmoskusænder, etablering af lille bypark i Slimminge (med muligheder for fysiske
aktiviteter)

6. Evt. Landsbyforeningens generalforsamling er i marts – vi planlægger på næste møde.

Næste møde er 11. januar 2016.

