Referat fra lokalrådsmødet den 15.3 2017.
Deltagere: John, Leif, Michael Sigvardt, Gerd, Lisbeth, Erik, Christine, Nanna og Annette
Afbud fra Michael Slonina.

1. Referatet fra mødet den 6. februar 2017 godkendtes.
2. Dagordenen godkendtes.
3. Generalforsamling torsdag d. 23/3.
Hverken Michael Slonina eller Michael Sigvardt ønsker at genopstille.
De øvrige medlemmer af lokalrådet og suppleanterne genopstiller.
John udarbejder udkast til beretning som rundsendes til evt. bemærkninger.
Linda Andersen har påtaget sig at stille op som dirigent.
Nanna sørger for kaffe og Annette for kage.

4. Hjemmesiden.
Christine oplyste, at der efter uddelingen af flyers med indkaldelse til generalforsamlingen er flere,
der har tilbudt at hjælpe. Det aftaltes, at hun drøfter planer og muligheder med de forskellige og
søger arrangeret et møde med dem alle.

5. Trafikdæmpning.
Den lille "ø" vest for tanken på Slimmingevej er blevet påkørt flere gange, senest så voldsomt, at
den ser meget ødelagt ud. Det burde nok overvejes om designet skal ændres eller belysningen
forbedres.
Der er tilsyneladende også problemer med ”øerne” gennem Gørslev, hvor der også er sket
påkørsel, muligvis på grund af for høj fart.
Det er vigtigt at erindre kommunen om opmaling af de hvide striber i vejbanernes yderkanter i al
fald gennem byerne. De gamle striber gennem Gørslev er snart helt væk. Rabatterne er nu kun
mudder gennem Gørslev. De hvide kantstriber kan formentlig også bedre opmærksomheden på
ændringerne i vejforløbet om øerne.
Hastigheden på Lundegårdsvej er blevet sat ned, men der er plads til forbedringer. Det er allerede
mærkbart, at der er sket en reduktion i lastbiltrafikken gennem Gørslev. Dette underbygger
antagelsen om, at efter gennemkørsel ad Lundegårdsvej nu er blevet forbudt, vælger den tunge
trafik at bruge forbindelsen mellem syd- og vestmotorvejen over Vemmedrup/Lellinge i stedet for
Lundegårdsvej.
Det kunne være en god ide, at lave cykelsti udenom beplantningen ved "indkørslen" til Gørslev
(Lundegårdsvej), evt. hele vejen langs skolens idrætsplads, også på strækningerne hvor to minus
en-vejen ”forsvinder”.

6. Postnummerændring.
De lokale postmestre har vendt tommelfingeren nedad mht. at ændre vores postnummer til et
nummer, der bedre afspejler, at vi er en del af Køge Kommune. Dette har ikke noget at gøre med
fornuften i forslaget men er begrundet i at det er et stort arbejde at omstrukturere indenfor
postvæsnet. Så vi må fortsat trækkes med de gener, det kan give at have postnummer 4100. Det
seneste eksempel er et jobopslag til Børnehuset, hvor det stod anført, at institutionen ligger i
Ringsted kommune.

7. Mobildækningsudvalget.
Mobilmaster:
I januar besluttede teknisk udvalg at teste mobilmasternes dækningsgrad i kommunen (dette kan f
eks ske ved at udstyre renovationsvognen med en måler). Ved en nylig kontakt til kommunen ser
det ud til, at der ikke er sket noget endnu. John tager på ny kontakt til Mette Jorsøe om
problemet.
Indendørsdækning:
I boliger med dårlig indendørs mobildækning, kan man benytte en ny teknologi, VoWIFI/WIFIopkald, der gør, at routeren bliver til en lille mobilmast. Telenor udbyder teknologien, og Christine
skifter fra 1. april til Telenor, hvorefter det er muligt at teste resultatet.
Bredbånd og fibernet:
Der er mulighed for at søge midler fra bredbåndspuljen til dækning i de områder, der ikke har
fibernet.
Der er også mulighed for at søge et tilbud samlet hos en fibernetudbyder, hvilket kunne blive
aktuelt i sammenhæng med, at husstandene i Græsmarke nu er ved at få net.
Det aftaltes at søge behovet afdækket ved direkte kontakt til alle husstandene i Nyvang, Vollerslev
og Hulegårdsvej. Annette tager kontakt til Jens Nygaard om projektet i håb om, at han vil deltage i
arbejdet.
I Slimminge er heller ikke fibernet, men så mange husstande, at det må antages at være rimelig
problemfrit, at søge en sådan løsning gennemført.

8. Samarbejdet med de øvrige foreninger i Gørslev og omegn.
Der var enighed om, at det fremtidige samarbejde hænger nøje sammen med den hjemmeside vi
nu - tvunget af omstændighederne - er ved at få op at stå og at vi derfor afventer udfaldet af
mødet med de mennesker, der har tilbudt at hjælpe os.

9. Landsbyforum.
Leif deltog i mødet til etablering af Landsbyforum. Der var repræsenteret 20-25 landsbyforeninger.
Leif blev medlem af Landsbyforums styregruppe. Styregruppen har otte repræsentanter fra
landsbyerne og tre repræsentanter fra byrådet.
Der kan søges midler næste gang til september 2017.

10. Evt.
Leif oplyste, at skolen nu har bedt ham registrere vore lån af lokaler på kommunens hjemmeside,
så det er vigtigt at få godkendelsen på plads. Annette tager kontakt til forvaltningen.
Annette bemærkede, at hvis der er behov for at komme ud med noget på skrift snart igen, er der
mulighed for at få delt noget ud den 2. april.
Erik fandt det værd at overveje tiltag, der i højere grad kan understøtte sammenholdet i området
set med Slimminge-øjne. Der var enighed om at benytte muligheden for kontakt ved at undersøge
ønsket om fibernet i Slimminge.

Gerd oplyste, at 19. april er der møde i busgruppen, som nu er blevet til en bus og tog gruppe. Det
er givet videre, at der er behov for at 247 kører tidligere på dagen, men det er desværre ikke
muligt for tiden af økonomiske årsager.
Kommunen har oplyst, at brevene med påbud om tilslutning til kloak er ved at blive sendt ud.

