Referat af lokalrådsmøde den 6. februar 2017.
1.

Godkendelse af referat fra januar.
Referatet forelå endnu ikke i endelig form, punktet udsat til næste møde.
2.

Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendtes.

3.

Landsbyforeningens hjemmeside – (plan for hvordan den kommer til at køre

igen).
Landsbyforeningens hjemmeside er blevet hacket og inficeret med virus. Det firma, der
hoster siden, har på den baggrund lukket siden ned. Lisbeth og Leif arbejder videre på en
hurtig løsning.

4.

Generalforsamling.

Forsamlingshuset er booket og vi holder generalforsamling den 23. marts, kl. 19.
Leif sender udkast til dagsorden og indkaldelse. Til næste møde meddeler de enkelte
lokalrådsmedlemmer, om de ønsker at genopstille, ligesom det søges afklaret om der er
nogen i vores områder som er interesserede i at stille op. Michael Sigvardt oplyste, at han
ikke genopstiller, så et nyt medlem fra Slimminge bør tilstræbes.

5.

Status – mobildækningsudvalget.

6.

Landsbyforum (status Leif).

Punktet udsat, da Christine ikke var til stede.
Der afholdes stiftende Landsbyforummøde den 7. marts 2017 kl. 19.00 i kantinen på
rådhuset i Køge. TMU har booket mødet i deres kalender. Der er udarbejdet guidelines for
Landsbyforum som skal gennemgås. Guidelines er vedhæftet denne mail.

7.

Samarbejdet med de øvrige foreninger i Gørslev og omegn (Erik).

8.

Trafikdæmpning – status.

Punktet udsat.

Kommunen har tilkendegivet, at arbejderne gennem Slimminge og Gørslev er udført efter
drøftelse med landboforeningerne.
De yderligere arbejder på Lundegårdsvej udføres i følge kommunen i den nærmeste
fremtid. Der bliver tale om en "2 minus 1 - vej", hastighedsbegrænsning og gennemkørsel
forbudt for lastbiler.
Hovedargumentet for disse tiltag er trafiksikkerhed - særligt for vores børn, både de, der
bor her og måske skal til Skovboskolen, og de, der kommer hertil som elever på
Ellebækskolen. Trafiksikkerhed har i øvrigt været et tema for skolebestyrelsen på Gørslev
skole i al fald siden begyndelsen af 90-erne.

9.

Postnummerændring.

Nanna oplyste, at sagen fortsat ligger hos postvæsnet.

10. Evt.

Børnefællesspisning bliver den 20. februar. Nanna lægger invitation på Facebook.
På forespørgsel fra Gerd tilkendegav lokalrådet, at der fortsat er stor interesse for
førstehjælpskurserne.
Lisbeth forhører sig i Vollerslev om interessen for en hjertestarter i Vollerslev.
Næste møde i lokalrådet er den 7. marts.

