
Referat af lokalrådsmødet d. 9.april 2015.  

Til stede: Leif, Annette, John Voss, Charlotte, Sigvardt, Michael, Lisbeth og Nanna (referent). 

 

1. Konstituering. Lokalrådet konstituerede sig som tidligere:   
Formand: Leif Lørring 
Næstformand: Annette Goldschmidt 
Kasserer: Michael Sigvardt 
Sekretær: Gerd Poulsen 
 

2. Referat fra mødet d. 4/3:  godkendt. 

 

3. Opfølgning fra de sidste møder: 

a. Opfølgning på borgermødet den 16/3.  
Forvaltningen indstiller til, at Ellebæksolen flyttes til Gørslev Skoles lokaler, hvilket vi alle er 
rigtigt glade for. 
 
I forhold til trafiksikkerhed, så foreslås det, at Ringstedvej ved Slimminge samt Slimmingevej 
ved Gørslev hastighedsdæmpes ved indkørsel til byen f.eks. med midterhelle eller forsætning. 
 
På baggrund af vores massive bekymring over mængden af tung trafik på Lundegårdsvej og 
Vollerslevvej, da de benyttes som genvejskørsel mellem Syd og Vestmotorvejen vil Teknik og 
Miljøforvaltningen afsætte midler til, at undersøge omfanget af denne trafik med nye 
trafikmålinger. Dette illustrerer vigtigheden af en aktiv forening. 
 

b. Kontingent og medlemskab af foreningen, aktivitetsplan – hvor langt er vi. Sigvardt sørger 
for, at opkrævningerne udsendes pr. mail. 
 

c. Puljen til udvikling af landsbyer. Nanna og Leif vender tilbage til de interesserede og 
undersøger muligheden for at sparre med f.eks. Lellinge. Jf. oversigten fra forvaltningen 
dækker vores landsbyforening tre landsbyer: Vollerslev, Slimminge og Gørslev. 
 

d. Mobildækningen i området. Annette undersøger fortsat og refererer til undersøgelse (Annette 
sender link) + vi  ser tiden an og overlader emnet til den landspolitiske dagsorden. 
 

4. Til orientering: 

a. Busgruppemøde d. 23/4. Lisbeth og Gerd deltager. 
 

b. Agenda21cyklen. Er klar til søndag den 3. maj . Hvem har lyst til at arrangere søndagstur . 
Forsikring? Nanna undersøger. 
 

5. Til drøftelse: 

a. Generalforsamling og det kriminalpræventive indslag d. 26/3. Datosammenfald med flere 
arrangementer i hhv. børnehuset og lokalhistorisk forening. Fint fremmøde til trods. Referat 
fra generalforsamlingen samt opsamling på foredraget er underopsejling. Hvem holder 
Nabohjælp i live? Leif bliver prøvekanin og vender tilbage med sine erfaringer.   
 



b. Det kriminalpræventive projekt. Annette arbejder på opslag til Landsbyforeningens 

hjemmeside samt facebook vedr. det kriminalpræventive projekt ”Tryg i Køge”. 

 

c. Kommunen søger repræsentanter til fokusgruppe. Biblioteket søger repræsentanter til en 

fokusgruppe. Opslaget er lagt på facebook. Leif vil gerne deltage. 

 

6. Nye initiativer:  

a. Postnummerændring? Vi skal samle ”historierne” sammen. Aviser fra Ringsted ikke Køge, 

vagtlæge, valg materiale fra Ringsted. Ejendomsmæglernes brug af postnummer 4600, Forslag 

4150 Østervang, Tureby. 

 

b. Affaldsindsamling d. 19/4. Vi har fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen om 

affaldsindsamling. Vi melder hus forbi i år, men skriver det på vores aktivitetskalender/ årshjul 

til næste år. Vi tager det med på aktivitetsplanen til næste år. 

 

c. Bænkepuljen. Forslag til placeringer: skolen ved legepladsen og boldbanerne, + de enkeltes 

forslag. 

 

7. Evt.  

Cykelstien på Turøvej er ikke vedligeholdt – dækket af grene, ukrudt og vand. John og Michael 

Sigvardt tager det med på en opsamlingsmail til kommunen. 

 

Sti ved Fuglsangsvej til skoven: Vi er blevet lovet……. men endnu er der ingen sti at se. 

 

Vi har en fremtidig målsætning om at være mere aktive i forhold til kommentarer til dagsorden til 

udvalgsmøderne 

 

 

Næste møde er mandag d. 4/5. 

 


