Lokalrådsmøde torsdag den 11. august kl 19, skolen i Gørslev.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt
2. Opfølgning:
a. Landsbyforeningens mål, indhold, samarbejde med andre foreninger osv, arrangementer.
Invitation til de øvrige foreninger m h p samarbejde og fælles infoplatform, se pkt. 3a i sidste
referat.
Udsat til næste møde.
b. Landsbyforeningens hjemmeside.
Michael Slonina har været til oplæring hos Charlotte. Vi aftalte, at vi nu igen begynder at sende
indlæg til hjemmesiden, nu til Michael.
c. Arbejdet med at blive en godkendt forening.
Michael oplyste, at den seneste udvikling gør det meget vanskeligt at forstå, hvad kommunen
egentlig ønsker. De ændrer opfattelse hver gang han taler med dem. Sagsbehandleren har imidlertid
tilkendegivet at det ikke vil være et problem at få stillet lokaler til rådighed, hvilket oprindeligt var
den primære baggrund for at søge godkendelse.
Annette tager kontakt til Annette Simoni for at aftale et møde.
d. Kommunens reviderede folkeoplysningspolitik, høringssvar?
Annette har læst oplægget igennem og konstateret, at der tilsyneladende ikke er tale om, at man
ønsker, at ændre kriterierne for godkendelse af foreninger, men ønsker at nedsætte et udvalg, der
skal fungere som høringsorgan for Kultur- og Idrætsudvalget med repræsentanter for de forskellige
typer af foreninger:
”Sammensætning
Udvalget udgøres af én repræsentant for henholdsvis kulturforeningerne, aftenskolerne, fritidsområdet,
handicaprådet, integrationsrådet, 2 repræsentanter for idrætsforeningene
samt to medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget. Endvidere vælges/udpeges der en suppleant
for hvert medlem af udvalget.”

e. Landdistriktspolitikken.
(Høringssvar afgivet fælles med 13 andre landsbyforeninger i kommunen. Det vil blive lagt på
hjemmesiden.)
Punktet er på byrådsmødet i morgen den 12. August.
f. Trafikdæmpende foranstaltninger – status.
Michael Sigvardt oplyste, at han, efter vores forslag om at de trafikdæmpende foranstaltninger
suppleres med byporte, har modtaget forskellige forslag til byporte. Vi indstillede porten med
lodrette brædder til godkendelse.
Michael søger afklaret, om der opsættes byporte alle de steder, hvor byskiltene står i dag

g. Kloakering.
Status. Mødet d. 14. juni med Klar. Efterreparationer, genopretninger, tvister osv.
Det har vist sig, at der har været problemer med kloaksamlingerne, der ikke har kunnet modstå
trykket, efter der er fyldt jord på igen. Der har derfor været yderligere arbejder på såvel Trekanten
som Strædet, men her forventes arbejdet afsluttet snarest.
I mødet den 14. juni deltog John, Leif, Nanna, Lisbeth, 4 repræsentanter for Klar, ledelsen,
afdelingslederen og sagsbehandleren, to repræsentanter fra vandværkets bestyrelse, Christian
Bendix (som er lokal kloakmester) og Bruno Lund, der har bistået vandværket med reparationer.
Vi fik lejlighed til at redegøre for vores synspunkter og en del af de mange problemer, der har været
for byen som helhed og enkelte borgere, for vandværket og for cyklister og andre der har skullet
færdes i området.
Der var tilsyneladende megen lydhørhed, flittig notering, og det blev tilkendegivet, at
informationerne ville blive taget med videre, herunder til brug ved de fremtidige arbejder i området.
h. ETK – vedligeholdelse af grønne arealer i vores lokalområde. (Anlæg i Gørslev, areal i
Vollerslev)
Nanna har været i kontakt med ETK.
i. Busgruppenyt?
Kollektiv trafik – bus 247. Der er indkaldt til ekstraordinært møde i busborgergruppen d. 29. august
kl. 18. Mødet vil omhandle eventuelle forslag til reduktion i / nedlæggelse af busruter.
Lisbeth oplyste, at rute 247 startede sin rutefart i mandags ved skoleårets start, men om den bliver
ved er meget afhængigt af, om den bliver brugt. Kommunen har nogle foldere, vi kan dele ud. Der
er sendt nogle til Lisbeth i dag. Michael lægger køreplanen på hjemmesiden med teksten fra Gerds
mail.
Nanna lægger det på Facebook.
j. Førstehjælpskurser.
Bliver hhv. den 5. og den 19. november. Det er aftalt med Jeanne, at lokalerne på skolen kan
benyttes.
Michael lægger det på hjemmesiden. Nanna lægger det på Facebook.

3. Drøftelse:
Andre punkter fra sidste møde: Hvorledes vil vi arbejde med / prioritere de hidtidige /
kommende emner:
• Arbejdet med årshjulet (aktiviteter hen over året)
Michael sender den seneste fil rundt. Nanna og Christine reviderer efter vores input.
• Fuglsangstien

Det fungerer tilsyneladende nu, således at afgrøden holdes nede på stien.
• Postnummerændring.
Nanna har efter vi tog det op, bedt om at få henvendelser fra folk, og der var hurtigt over 50
kommentarer, nogle med ønske om ændring, andre der ikke kan se problemet. Imidlertid kræver det
noget helt særligt at få lov at ændre postnummer. Punkt 1 ud af flere kriterier kræver, at et meget
stort flertal i området ved en afstemning ønsker en ændring.
Kriterierne sendes ud til os alle af Leif.
• Mobildækningen i vores lokalområde
Christine oplyste, at forbedringer er på vej for enkelte, i Vollerslev og på Slimmingevej, efter de 17
kommuner i region Sjælland er gået sammen. Det er tilsyneladende blevet mere lempeligt, hvor
antenner kan placeres, og det kan måske blive vores hjælp. En lokal med et større teknisk kendskab
på området har meldt sig og Christine og Nanna skal mødes med den pågældende i denne måned.
• Bæredygtig dræbersneglebekæmpelse (i lyset af at Det grønne Hus / Agenda 21 lukkes?)
• Shelter og grønt aktivitetsområde i Slimminge.
• Stier i området
De tre ovenstående punkter udsat.
• Evt. nye ideer
4. Evt.:
- Nanna orienterede om skolevejsproblematikken. Der har tilsyneladende været en høringsproces
med skolebestyrelserne i kommunen tilbage i januar, men skolebestyrelsen på Skovboskolen har
ikke set noget. (Nanna skriver yderligere)
- Michael erindrede om vores flotte postkasse, der stadig ikke har fået et sted at hænge. Der er
stadig fra idrætsforeningen og os en forespørgsel på tanken, der før har stillet opslagsmulighed til
rådighed, men vi har ikke fået svar.
Opslagstavlemuligheder drøftedes.
- Aakjærsarrangementet er den 12. Oktober, menighedsrådet står for det rent formelt, vi har lovet at
stå for maden.

