Referat af lokalrådsmødet tirsdag den 11.10.16
1. Referatet fra sidst blev godkendt.
2. Dagsordenen. godkendt.
3. Status på arbejdet i mobildækningsudvalget.
Christine og Nanna har haft møde med Daniel D, som meget gerne vil bidrage med sin
viden, men desværre er en meget travl mand.
Der er ingen 4g-master i området nu, og der er heller ikke planer om at placere nogle i
vores område. Her er 3G master, men de rækker ikke langt.
Der er mange tekniske spørgsmål i forhold til hvilke typer master, der er i området,
hvordan ens hus er indrettet og mange andre ting. Der er en ny teknologi på vej, men det
er uvist hvornår, den bliver tilgængelig.
John har en kontakt, der har været ansat i Telestyrelsen og som også gerne bidrager med
sin viden.
Der er aftalt møde tirsdag den 18.10 med Poul Erik Jensen, der er næstformand i teknisk
forvaltning.
I sidste ende kan vi forhåbentlig, hvis ikke andet er muligt, bidrage med en viden om
hvilke selskaber, der har bedst forbindelse hvor.

4. Arbejdet med Landsbyforeningens hjemmeside.
Lisbeth oplyste, at hun desværre uden held, nu har brugt lang tid og mange gode
menneskers bistand på at komme ind på hjemmesiden.
Det aftaltes, at Lisbeth forsøger at få Charlotte til at hjælpe. Det er også vigtigt, at vi får
listen med mailadresser.

5. Opfølgning på arbejdet med den nye portal.
Se evt. materialet udsendt af Christine.
Det helt basale er muligheden for finansiering. Vi har ikke de nødvendige midler at gøre
godt med, og på længere sigt vil det være nødvendigt at kunne vedligeholde portalen.
Christine har haft kontakt til en professionel - lokal, men nu bosat i udlandet - som er
meget opsat på at hjælpe. Han har fremsendt et tilbud, der desværre ligger langt over,
hvad vi har mulighed for at honorere. Christine fortsætter arbejdet med at afdække

mulighederne.
Vi overvejer alle mulighederne for bistand til finansiering.

6. Samarbejdet med de øvrige foreninger.
Der var enighed om at sende invitation til de lokale foreninger m.v. til et fællesmøde den
24.11. Aftenens forløb drøftedes og Erik, John, Christine og Annette arbejder videre med
detaljen.

7. Status på førstehjælpskurser den 5. og den 19.11.
Der er fortsat ledige pladser særligt på kurset den 19.11. Nanna satte en reminder på
Facebook.

8. Hjertestarter i Slimminge mm.
Hjertestarteren er bevilget af hjerteforeningen til opsætning på den gamle Brugs i
Slimminge, hvilket ejeren af bygningen har samtykket i. Lars Olsen har indvilget i at være
ansvarlig for hjertestarteren og 12 lokale personer skal gennemføre et 3 timers kursus i
brugen heraf.

9. Kontingent.
Michael har snart fået kontingent fra alle.

10. Trafikdæmpende foranstaltninger i Gørslev og Slimminge.
Lundegårdsvej er nu blevet asfalteret. Dette er forarbejdet til ”2 minus 1” vejen. Der vil
antagelig også blive fastsat en hastighedsbegrænsning, ligesom gennemgående
lastbilkørsel bliver forbudt.
Mandag den 17.10 påbegyndes arbejdet med trafikdæmpende foranstaltninger i Gørslev
og ugen efter starter arbejdet i Slimminge. Begge projekter forventes afsluttet ultimo
november. Kommunen har imødekommet vores ønske om byporte ved indkørslerne til
begge byerne.

11. Evt.
Nanna oplyste, at hun gennem længere tid har bedt kommunen om dokumentation for,
at Lundegårdsvej ikke længere skulle falde ind under kategorien for trafikfarlige veje.
Kommunen har nu erkendt, at en sådan dokumentation ikke kan skaffes og har besluttet
på ny at give de berørte elever skolebuskort.
Michael oplyste, at han for en måned siden har oplyst kommunen om de "tilgroede"
cykelstier på Slimmingevej. Det blev tilkendegivet, at det ville blive ordnet og det kunne
ses, at andre havde henvendt sig om det samme! Men intet er sket. Han vil følge op.

