Referat fra lokalrådsmødet d. 11. januar 2016, kl. 19.00.
Charlotte,Michael Sl., Sigvardt, John V., Nanna, Leif, Lisbeth, Annette, Gerd.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 7/12. Godkendt.
2. Opfølgning fra de sidste møder:
a. Årshjul/aktivitetskalender . Det aftaltes, at Michael afleverer årshjulet i redigeret stand
til kommunen med tilføjelsen, at der tages forbehold for ændringer. Leif oplyste, at det
allerede nu er aftalt at fællesspisning og kirkekoncert til næste jul bliver den 8. december
2016.
b. Landdistriktspolitikken. Leif gennemgik embedsværkets gengivelse af vores høringssvar
som det forelægges for politikkerne, samt den samlede indstilling også i forhold til de
andre høringssvar.
Emnet skal på teknik og miljøudvalgets møde 12. januar.
Der er nu oprettet en facebookgruppe, ”attraktive landsbyer i Køge”,
(https://www.facebook.com/groups/1509301219400607/?fref=ts ). Det er Højelse, der
har taget initiativet. Der er borgermøde i Højelse mandag den 18.2 kl. 19 om forslag til
ændring af lokalplan i Højelse. Mødets indhold har absolut også interesse for andre
landsbyer i kommunen, da der skal diskuteres udvikling af erhverv, hvor dette kræver
dispensation fra lokalplan og andre bestemmelser.
c. Separering af kloakker i området. Der er opstået et problem for vandværket, idet Aarsleff
afkræver Vandnærket at stå for at reparere og afholde udgifterne for, hvad Aarsleff
forårsager af skader på vandledningerne. Dertil kommer, at de nu har pålagt vandværket at
fjerne de vandledninger, der ligger i Slimmingevej for egen regning – altså vandværkets
regning - og lægge dem op i isoleret stand, mens Aarsleffs arbejde står på.
d. Fuglsangstien. Vi har ikke hørt fra kommunen siden efteråret, hvor to mand fra kommunen
så på stien. Leif vil rykke dem.

3. Til orientering:
a. Kommunens mødekalender år 2016 for div udvalg findes på
http://www.koege.dk/byraad-udvalg/Moedekalender.aspx .

4. Til drøftelse:
a. Evaluering: juletræstænding. Vi var meget uheldige med vejret, men der var pænt med
mennesker. Måske træet skal tændes lidt senere på eftermiddagen næste år, så det når at
blive lidt mørkt, når træet tændes. Udover opgaven med at få træet op at stå, få lys på og
servere lidt at spise og drikke, skal der nok også være en aktivitet af en slags for børnene
og de voksne med barnesind.
b. Generalforsamling i marts. Det aftaltes, at generalforsamlingen, der skal ligge i marts,
holdes lige efter påske, torsdag d. 31. marts 2016, kl. 19. i forsamlingshuset. På næste
lokalrådsmøde overvejer vi om der efterfølgende kan blive mulighed for et underholdende
/ relevant indslag for lokalområdet.
c. Medlemskab af Landsbyforeningen. Sigvardt fortalte, at kendskab til Landsbyforeningen
spreder sig – langsomt - som ringe i vandet; senest har han fået en henvendelse fra en
person Ejby, der tidligere har boet her og gerne vil bevare kontakten.

For at booste opmærksomheden, prøver vi endnu en gang med omdeling af flyers. Vi
overvejer også muligheden for at sende noget til Midtsjællands Avis og Dagbladet fra
fællesspisningen i februar og evt. også fra andre aktiviteter.
d. Ny ansøgning til Trygfonden? En beboer fra Slimminge har i forbindelse med
1.hjælpskurserne i efteråret, henvendt sig til Gerd, m h p mulighed for at få en
hjertestarter til Slimminge. Vedkommende vil blive forsøgt inddraget i arbejdet, da vi har
brug for lokale kræfter til at få aftaler på plads mht. placeringen, hvis vi ønsker en
hjertestarter i Slimmingeområdet.
På Landsbyforeningens hjemmeside, www.goerslev-omegn.dk , vil der snarest blive lagt
information op om den eksisterende hjertestarter, der er placeret ved klubhuset i Gørslev.

5. Nye initiativer, ideer og inspiration:
a. Fællesspisning i februar – arrangeret og tilberedt af byens/områdets børn. Fællesspisning
bliver næste gang onsdag d. 24. februar. Nanna står som ansvarlig og vil være kyndig
vejleder for børnekokkene denne dag. Det bliver for børn fra seks år og op (tilberedningen)
– alle er velkomne til at deltage i spisningen efterfølgende, hvor børn denne dag spiser
gratis og kun de voksne skal betale for at spise.
b. Agenda 21-midler til grøn omstilling, Se evt.: http://www.koege.dk/borger/Natur-miljoeog-energi/Agenda-21-klima-og-energi/Agenda-21-puljen.aspx .
fra kommunens hjemmeside: ”…. Køge Kommunes Agenda 21-pulje 2016.
Går du med en projekt-ide, der kan hjælpe den grønne omstilling på vej? En ide, der favner klima,
vedvarende energiprojekter, miljø eller naturprojekter? Så kan du søge Agenda 21 puljen.Der er
brug for lokalt engagement og bæredygtige initiativer for at holde liv i en langsigtet grøn omstilling.
Hvilke aktiviteter støttes?
Agenda 21-puljen sætter i år særligt fokus på lokale fødevarer, men støtter alle slags initiativer, der
har med klima, miljø og sociale aspekter af grøn omstilling at gøre. Det kan være
udviklingsprojekter, formidlingsaktiviteter, netværksdannelser eller demonstrationsprojekter, der
fremmer eksempelvis klimavenlige fødevarer, vedvarende energi, adgang til naturoplevelser eller
grøn transport.
Ens for projekterne er, at de skal have et lokalt udgangspunkt og gennemføres i kraft af en indsats
fra initiativtagernes side. Projekterne kan gennemføres i samarbejde med Det Grønne Hus…….”

Vi har tidligere talt om ”moskusænder som del af naturlig bekæmpelse af dræbersnegle”,
”naturfitness i Slimminge” samt et shelter ligeledes i Slimminge.
Nanna, Gerd og Annette vil følges ind i det Grønne Hus og finde ideer og inspiration. Dato
og tid vil fremgå på hjemmesiden, så hvis du er interesseret, kan du møde op sammen med
os andre.

6. Evt.
John bad om at status på de trafikdæmpende foranstaltninger kommer på dagsordenen til næste
gang. Kommunen har ganske vist lovet at vende tilbage til marts, men blot for at høre hvorledes
det går, og for at høre til de senere trafikmålinger, der ikke har været optimalt placeret og givetvis
har været påvirket af kloakarbejdet i Gørslev.
Næste møde er d. 3/2.

