
 

Referat af lokalrådsmødet d. 4. maj 2015. 

Til stede: Michael Sl, Leif, Annette, Nanna, Charlotte, Lisbeth og Gerd. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 9/4. Referat godkendt. 

2. Opfølgning fra de sidste møder: 

a. Agenda21cyklen. Cyklen, en flot og dejlig cykel, er leveret 10 minutter før mødets start. 

Forsikringen er desværre ikke på plads endnu, men Nanna arbejder videre med sagen. Vi 

sigter mod at arrangere ture med cyklen den sidste søndag i hver måned, altså premiere 

den 31. Maj. 

 

b. Fuglsangstien. Leif, der tidligere sammen med andre fra byen har haft drøftelser med 

godset om sagen, har nu skrevet en officiel henvendelse til godset på vegne 

Landsbyforeningen. 
 

c. Aktivitetsplanen. Nye pkt’er: 

Havevandring hos Gerd, emne: økologisk køkkenhave, tips og tricks. 

Tur til Toftegaards Gartneri med foredrag/arrangement på stedet. 

1. Hjælps kurser, der er søgt midler til to kurser. Kan afvikles i efteråret, hvis de bevilges. 

Foredrag (kan måske karambolere med andre foreninger?) 

Madskole, Køge kommune har kontaktet kommunens foreninger for at høre om evt. 

sommerferieaktiviteter. Madskolerne går over ca. en uge og foreningen ”Landbrug og 

Fødevarer” tilbyder at stå for det, hvis vi kan stille med bare fire frivillige over 18 år. 

Sommerfest for hele området i slut maj start juni. 

Byg en By arrangement. 

Cykeleftersynsdag med Kenneth (med succes afholdt sidste år). 

Samarbejde med efterskolen om evt. forestillinger. 

Bliv gode venner med: din pc, iPad, mobil telefon, m.v. Lær om SMS’er, Nemid, mails, skat, 

og internettets mange muligheder. 

Samkørselsformidling, hvordan? 

 

Derudover er der de ”gamle” pkt’er: 

Påsketræf. Gamle påskeskikke. Vi triller påskeæg i anlægget og tager alt efter vejret på 

picnictur med vores Agenda21cykel. 

Rejsefordrag. Tag med XX til YY. 

Havevandring med Nanna, der fortæller om udfordringerne med en gammel nøddeallé. 

Juletræstænding og arrangement i anlægget. 

Affaldsindsamling. 

Agenda21cykelture, 1 gang månedligt. 

Fællesspisning. 

Rystsammen dag med Ellebæksolen. 

Hvad vil vi med vores bibliotek i Borup? 

Valgaften. 

Historiske byvandringer i både Gørslev, Slimminge, Nyvang og Vollerslev. 

 



 
Arbejdsgrupper: 
Stier og smutveje, attraktive måder at komme ud i naturen på – også for turister. 
Kom tættere på dine byrådspolitikere. 
Sikker skolevej. 
 

d. Hvordan kan vi være mere aktive med kommentarer i forhold til udvalgsmøder? 
På kommunens hjemmeside spørges, når man har søgt på dagsordener og referater, hvad 
man synes om de oplysninger, man får. Her kan vi tilkendegive vores mening. 
 
Der var enighed om at vi bør henvende os for at få mere oplysende dagsordenspunkter, så 
det bliver mere gennemskueligt, hvilke punkter, der har vores interesse. Vi vil også bede 
om bedre reaktion på høringssvar, kvittering for modtagelse og oplysning om den endelige 
beslutning. 
 

Når vi finder emner af relevans på udvalgenes dagsordener, bør vi i højere grad reagere 
umiddelbart og skrive til selve udvalget. Vi kan gøre det personligt eller som forening alt 
efter, hvad der er tid til inden udvalgsmødet. 

3. Til orientering: 

a. Busgruppemøde d. 23/4. 
Thomas Meier er langtidssygemeldt, hvilket var baggrunden for, at dagsordenen ikke var 
kommet ud. Torben Haack stod for mødet, da Mette Jorsø heller ikke var der. Der er ikke 
pt. kommet referat, men der vil blive orienteret nærmere, når det foreligger. 
 

Det forslag, vi har været med til at udfærdige, skulle være blevet vedtaget i byrådet efter 
indstilling fra teknik og miljøudvalget. Den endelige udmøntning vil afhænge af de midler, 
der er søgt om hos staten. Leif kontakter forvaltningen for at høre nærmere. 

4. Til drøftelse: 

a. Mødet d. 11/5 i forbindelse med Ellebækskolens udflytning til Gørslev. Velkomst og det 
fremtidige samarbejde.  
Vi skal have en forventningsafstemning. Landsbyforeningen for Gørslev & Omegn er 
indstillet på et positivt samarbejde om brug af lokaler og faciliteter til møder og 
arrangementer. Vi checker op på den gamle liste og udkastet til aktivitetskalender.  
 
Hvis skolen skal have nyt navn i forbindelse med flytningen til Gørslev, kunne 
”Sølvbækskolen” måske være det nye navn? 
 

b. Postnummerændring?  
Der bor ca. 1300 mennesker i vores område, vi vil gerne høre om nogle af dem har haft 
problemer med at have postnummer 4100. Nanna spørger på Facebook og vi spørger her ! 
Ligesom vi hver især hører ad hos dem, vi kender. 

5. Nye initiativer:  

a. Flygtninge i Slimminge.  
Der er flyttet to kvindelige flygtninge (fra Eritrea) ind i ejendommen, hvor den gamle Brugs 
lå. Tag pænt imod dem, så det bliver nemmere for dem at falde til. 
 



b. En udviklingsstrategi for Gørslev om Omegn?  

Leif orienterede om sin idé, der bunder i vores gentagne opfordringer til kommunen om at 

udfærdige en landdistriktspolitik. Et sådant oplæg er imidlertid meget afhængigt af, hvilke 

planer kommunen har med området. 

 

Stikord: Branding, grønt område, boliger, arbejdspladser,.... Køge Kommune var for nogle 

år siden en tro kopi af Danmark som sådan, forstået som værende meget gennemsnitlig på 

mange parametre. Man kunne tænke sig, at vi skulle bidrage til at opretholde dette billede 

af en kommune præget af den alsidighed, som kendetegner Danmark i almindelighed. Det 

rejser fx spørgsmålet om, hvordan vores grønne og landbrugs og landsbyprægede område 

aktivt kan styrkes som et led i en langsigtet (og p.t. ikke eksisterende) målsætning for 

kommunen? Eksempler:  hvordan styrker vi landbrugserhvervet for at fastholde 

kommunens alsidighed? Hvad kan vi gøre for et landbrug, hvis bygninger er havnet i 

byzone? Udvikling af idrætsforeningens faciliteter, så den også kan følge med tiden og få 

flere "varer på hylden". Hvad kan vi gøre for at gøre vores område mere attraktivt for nye 

borgere i kommunen uden at gøre det til et statisk ”museum”? 

 

Leif arbejder videre med ideen. 

6. Evt. Intet. 

 

 

Mødet sluttet ca. kl 21.15. 

Næste lokalrådsmøde er tirsdag d. 2/6. 


