
Referat af lokalrådsmødet d. 5. november 2015.   

Til stede: John V., Annette, Nanna, Sigvardt, Leif, Michael Sl., Lisbeth og Gerd. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 7/10. Godkendt. 

2. Opfølgning fra de sidste møder: 

a. Årshjul/kalender v. Annette og Nanna. Udsat.  

b. Fuglsangsstien.   Obs! Kontakt Leif, hvis du/I har billede(r) af Fuglsangstien, hvor det kan 

ses, at det er en reel og brugbar sti. Billedets alder er underordnet. Leif kontaktes på 

telefon  2035 5523 eller mail: leif@goerslevomegn.dk  

c. Trafikdæmpende foranstaltninger i Gørslev og Slimminge. Møde d. 12. november kl. 

15.00 på skolen. John, Michael Sigvardt og Leif deltager. Vi spørger Leif Nolling og GIF 

v/Linda og evt. Jeanne, om de vil deltage. Formøde mandag den 9.11 kl. 20.00. Leif 

kontakter Nolling, Linda og Jeanne og melder tilbage med sted. 

Mødet forventes alene at handle om trafikdæmpende foranstaltninger. Vi vil nævne 

problemerne med cykelsti(er) igen.  

d. Opfølgning på 1.hjælpskurser. Der er næsten fyldt op på holdet d. 21., men fortsat en del 

pladser den 14.11. Kurserne holdes på skolen fra kl. 9.30 til 15.30. Der skal sættes skilte op, 

låses op og i og laves kaffe og te. Der bliver købt ind til frokost  vi prøver at bestille nogle 

sandwiches   og vi får lov at bruge skolekøkkenet. 

3. Til orientering: 

a. Busborgergruppen holdt møde d. 22. oktober. Gerd og Lisbeth deltog. Der blev givet et 

overblik over situationen. Det var blandt andet tydeligt at passagertallet faldt voldsomt, da 

skolen lukkede, men nu kan det ses at passagertallet stiger igen. Den fremtidige økonomi 

må forventes at blive mere anstrengt efter 2017, idet de refusioner/efterreguleringer, der 

hidtil har været, bortfalder. Den nye rute 247, vi var med i planlægningen af, forventes at 

køre en gang i timen. Der pågår nogle overvejelser om, på hvilken tid af døgnet, den skal 

starte og slutte. Der bliver tale om en forsøgsordning. Vi vil forsøge at gøre reklame for 

ruten ligesom vi også bør udbrede kendskabet til natbusserne. Og gerne skrive det på 

hjemmesiden 

b. Fællesspisning d. 10. december kl. 18. Nyvang har tilbudt at stå for maden. 

Menighedsrådet står for arrangementet efter kirkekoncerten og efterfølgende kaffe og 

kage. 

Der er tilmelding senest tirsdag den 8. december på goerslevmad@gmail.com  

c. Dialogmøde 10/11. Leif deltager. Se i øvrigt på foreningsportalen: 

https://koegefritid.assemble.dk/FrontEnd.aspx?id=14115 . 

4. Til drøftelse:  

a. Juletræ og juletræstænding i anlægget. Vi hører godset, om de igen i år vil donere et 

juletræ. Michael sørger for lysopsætning igen i år  Lisbeth og Gerd kan skaffe lysene  og 

Nanna vil gerne levere strøm igen i år. 

Træet tændes søndag den 29.11 kl. 15.00 i anlægget i Gørslev (hjørnet af Giesegårdvej og 

Trekanten, ved genforeningsstenen) 



5. Nye initiativer, ideer og inspiration:  

� Postnummerændring?  Vi har samlet så mange eksempler på hvilke konsekvenser, det har at 

have 4100 Ringsted, når man bor i Køge kommune, at der burde gøres noget, men det er et 

stort arbejde og kræver nogle dedikerede arbejdsbier. Vi hører derfor gerne fra interesserede, 

der vil være drivkraften bag. Nanna sender relevante artikler til os andre. Pkt’ tages op igen på 

et senere møde. 

� bedre telefonforbindelser? I lyset af den nylige pressedækning af dårlige antenner i 

mobiltelefoner lægger vi punktet på pause. 

� Agenda 21midler til grøn omstilling, Det er nu, vi skal i gang med ideudviklingen til at søge 

midler næste år. Eksempler:   

 Grønt anlæg ved rensningsanlægget i Slimminge, hvis det nedlægges. 

 Moskusandeopdræt til bekæmpelse af dræbersnegle. 

 Grønne fitnessområder, anlægget i Gørslev/ ved nyt anlæg i Slimminge/ andre steder?? 

Læs evt. om Agenda 21 midler på: http://www.koege.dk/Service/Nyheder/2015/10/SoegAgenda

21midlertilgroenomstilling.aspx ” .   

6. Evt. 

 Link til kommunens regulativ vedr. snerydning osv.: http://www.koege.dk/borger/Transport

rejsertrafikogveje/Vejestierfortovebeplantning/Vintersnerydningsaltning.aspx . Hvad gør 

kommunen, hvornår og hvor? Link til kommunens hjemmeside herom lægges på vores 

hjemmeside.  

 Lisbeth orienterede om, at alle er velkomne til 50+ gruppens arrangementer. 

 Bænken i Slimminge er kommet, og alle er meget glade for den. Bænken til Vollerslev og nr. 2 til 

Slimminge er endnu ikke kommet. Vi håber dog på, at kommunens tilbud fortsat står ved magt. 

 Mødedatoer 2016. Leif og Gerd laver forslag. 

 Næste møde afholdes hos Nanna, den 7. december. kl. 18. 

 


