
Referat af lokalrådsmødet d. 7.oktober 2015. 

Til stede: Michael Sl., Sigvardt, Annette, Charlotte, Leif, John V., Gerd. 

1. Referat fra mødet d. 8/9.  Godkendt. 

2. Opfølgning fra de sidste møder: 

a. Fuglsangsstien.  Kommunen har været ude at se på forholdene og har talt med godset. Vi 

afventer. 

b. Trafikdæmpende foranstaltninger i Gørslev og Slimminge. Der er afsat midler og pt. opsat 

trafiktællingsbånd på såvel Vollerslevvej og Lundegårdsvej. Michael og John følger op. 

3. Til orientering: 

a. Mødet 9/9 med de øvrige landsbylaug. Der var desværre kun ganske få landsbyforeninger 

repræsenteret, men Henrik fra Det Grønne Hus holdt et glimrende oplæg om, hvordan man kan 

skabe liv og sammenhold i de små landsbyer. 

b. Landdistriktspolitikken. Vores høringssvar er sendt og lagt på vores hjemmeside sammen med 

kommunens oplæg. Der er kommet mange andre høringssvar og bemærkninger, der på mange 

måder ligger på linje med, hvad vi har.                                                                                                                                           

4. Til drøftelse:  

a. Fællesspisninger i efteråret.  Fællesspisning d. 26/10.  Desuden arrangement d. 10/12 i 

samarbejde med menighedsrådet med fællesspisning i forsamlingshuset kl 18, julekoncert kl 19.30 i 

kirken og efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.  

b. 1. hjælpskurser.  De 2 gratis kurser (hver á 1 dag)afholdes på skolen hhv. d 14 + 21/11, kl 9.30 – 

15.30. Der bydes på lidt at spise og drikke under forløbet. Alle beboere i det område, som 

Landsbyforeningen dækker, er velkomne til at deltage. Og særligt medlemmer af 

Landsbyforeningen opfordres til at melde sig. Man optages på kurset efter først til mølle princip, og 

så vidt muligt med skyldig hensyntagen til geografisk fordeling indenfor Landsbyforeningens 

område.  Nærmere information følger senere på måneden. Vi håber på stor tilslutning og er klar til 

at søge flere midler til næste år. 

c. Månedligt nyhedsbrev. Leif oplyste, at Mogens ( bor på Strædet)har tilbudt at udsende et 

månedligt nyhedsbrev til alle på vores emailliste. Nyhedsbrevet lægges også på vores hjemmeside. 

Det bliver i form af en push meddelelse med et link til referatet, til oplysning om medlemskab, om 

arrangementer i foreningen og lokalområdet i øvrigt. 

d. Årshjul/kalender v. Annette og Nanna. Vi laver en oversigt over vores hidtidige aktiviteter og 

de planlagte. Leif vil gennemgå referaterne. 

5. Nye initiativer:  

Postnummer 4100. Er der interesse for at arbejde for ændring af postnummeret? Det vil kræve en 

arbejdsindsats over lang tid, og vi vil gerne fra Lokalrådet opfordre interesserede fra vores område til at 

kontakte Lokalrådet (kontaktoplysninger på Landsbyforeningens hjemmeside,  www.goerslev

omegn.dk/?page_id=149 ), m h p at danne en arbejdsgruppe, der kan varetage opgaven.) 

Ønsket om bedre telefonforbindelse er nu også dukket op på foreningens facebookside, 

www.facebook.com/groups/636762366351809/ . Annette kontakter bidragyderne for at høre om de vil 

deltage i en arbejdsgruppe. 



 

6. Evt.  

Kloakseparering:  Der er forslag om, at de ejendomme, der er omfattet af projektet  dele af Gørslev by 

samles til et møde med henblik på fælles valg af kloakmester, for om muligt at nedsætte omkostningerne. 

Annette sender det materiale hun har modtaget fra kommunens orienteringsmøde i forsamlingshuset til 

Charlotte mhp, at det lægges på hjemmesiden. 

 

Juletræstænding planlægges på næste møde.  

 

 
Mødet slut kl 20.15. 
 
 
Næste møde er d. 5/11 2015. 


