Referat af lokalrådsmødet d. 4. marts 2015.
Til stede: John V, Leif, John F; Lisbeth, Charlotte, Michael Sl, Sigvardt, Annette, Gerd og Nanna.

1. Referat fra mødet d. 5/1 og 4/2. Godkendt.
2. Opfølgning fra de sidste møder:
a. Borgermøde den 16/3 . Flyers er under uddeling. Mødet har været annonceret i Dagbladet
og Midtsjællands avis. Det aftaltes, at Charlotte sender ud til alle vores kendte
mailadresser og også linker til vores høringssvar og henvendelser om de to emner.
Det må ikke hedde sig, at forældrene selv har lukket skolen. Det er snarere den konstante
trussel om lukning, der har lukket den. Da så også den selvstændige ledelse blev fjernet og
skolen blev en afdeling under en større skole, har arbejds og samarbejdsrelationer også
ændret sig – og set i det lys – er lukning desværre en mulig og næsten helt naturlig følge,
når det for kommunen overordnet handler om at spare på skoleområdet.
Det er vigtigt, at vi, beboere og foreninger i lokalområdet, fortsat har adgang til lokaler og
udendørsarealer til de mange aktiviteter, vi har i gang her.
Referatet fra Teknik og miljøudvalgets møde den 5. Februar synes at vise, at vores indlæg
om trafik er blevet læst i det mindste af udvalget eller nogle af dets medlemmer, da
punktet blev udsat til efter borgermødet, og udvalget har udbedt sig et overslag over
udgiften til cykelsti langs Lundegårdsvej.
b. Medlemskab af foreningen – hvor langt er vi. Der var enighed om, at kommunen med sit
seneste brev igen har stillet yderligere krav. Krav som efter det foreliggende ikke opfyldes i
flere andre godkendte foreningers vedtægter. Michael og Annette sætter sig sammen og
forsøger at få mening i galskaben.
c. Puljen til udvikling af landsbyer. Mødet med de andre landsbyer d. 5/2 var rigtig godt og
positivt. Fra repræsentanterne fra de 8 områder, der mødte op, var der en positiv
opbakning til tanken om et samarbejde  også fra mange af de, der ikke havde mulighed for
at deltage i mødet.
Inspiration fra andre kommuner: Holbæk kommune har afsat 12 medarbejdere (!), muligvis
ikke fuldtids , som skal være tilknyttet hver deres landområde; Næstved har en lignende
ordning, og forsøger at se kommunen ude fra landsbyerne; i Roskilde har de zebrabyerne
med en ordning i tråd med, hvad vi har foreslået.
Der er aftalt nyt møde i morgen d. 5., denne gang i Vedskølle. Nanna og Annette deltager.
d. Mobildækningen i området. Pkt’et udsat til næste møde.

e. Nyt om skolebygningernes fremtid? Måske vi får mere information ved borgermødet.
Men: Indstillingen fra forvaltningen til skoleudvalgets møde i dag blev drøftet. Det er
bekymrende, at man indstiller, at en del af finansieringen af Ellebækskolens eventuelle
udflytning med en tilhørende påkrævet renovering af Gørslev skole skal findes ved at sælge
skolens idrætsplads. Den bruges flittigt af idrætsforeningens fodboldafdeling, Den er vigtig
at have til træning så banen med tribune og klubhusfaciliteter kan skånes. Den bruges til de
mange kampe som foreningens rimeligt højt rangerende seriehold og de andre hold spiller.

3. Til orientering:
a. 1.hjælpskurser, hjertestarter, refleksveste. Fra TRYGfonden er der foreløbig bevilget 20
stk. refleksveste til løbefællesskaberne. Vi har endvidere ansøgt om 1 stk. hjertestarter
samt 1.hjælpskurser for 2 x 12 personer. Svar på ansøgning vil komme ca. 1/7.

b. Uddeling af flyers vedr. borgermøde d 16/3. Status: mange allerede uddelt.
c. Busgruppemøde d. 23/4. Pkt’et tages op på næste møde.

4. Til drøftelse:
a. Generalforsamling d. 26/3. Forsamlingshusets lille sal er allerede udlejet. Vi kan dog få
lov til at bruge den store sal – vi har lovet, at vi ikke ”larmer”, og at der ikke er børn, der
løber rundt i huset. Efter aftale vil det kriminalpræventive initiav stå for sidste del af
aftenen, hvor emnet vil være forebyggelse af indbrud.
b. Idrætsstrategi i Køge Kommune. Leif kontakter Linda for et fælles høringssvar

5. Nye initiativer:
6. Evt. Husk Premiereudflugt på vores Agenda 21 cykel påskedag, søndag d 5. april.!!!!!
Postnummer 4100, er det muligt (og ønskeligt) at forsøge at få et andet
postnummer? Pktet tages op ved et senere møde.
Mødet sluttet kl. 21.20.
Næste møde er d. 9/4 kl. 19 på skolen.

