
Lokalrådsmøde d. 11. April 2011 – Referat 

 

1. Fremmødte: Anja, Martin, Anita, Dorrit, Tine og Linda. 

 

2. Orientering fra formanden 

a. Ansøgning om driftsmidler. 

For at søge om økonomiske midler skal der forelægge en årsberetning i punktform. 

Denne vil lokalrådet udarbejde. 

Vi skal også give en aktivitetsplan for kommende år – vi skal synliggøre hvilke 

initiativer vi sætter i gang. 

Anja har skaffet Lokalrådet et CVR-nummer – dette skal fornyes årligt. 

CVR- nummer er: 33541023 
Vi skal opdatere vores medlemsliste. Antallet af medlemmer afgør det årlige tilskud 

som vi modtager – jo flere jo større tilskud. Anita samskriver listen – vi fremsender 

informationer til hende inden 17/4. Navn og adresse på medlemmer skal fremgå. I 

2011 er medlemskabet gratis.  

 

b. Indlæg til lokalbladet. 

Skal vi have en fast side i lokalblad koster dette 500,- pr. side. 

Til næste gang skal vi have en Sankt Hans annonce og et par linjer om det nye 

lokalråd. Deadline er d. 26/4. Linda udarbejder dette. 

 

3. Orientering fra Blomstrende Landsby v. Martin 

a. Hvad oplevede I? 

Manual til “Blomstrende Landsbyer” er modtager. Formål er øget udvikling, 

kommunikation – opblomstring. Det er en trin-for-trin model. For at komme i gang 

med projektet skal man kortlægge områdets aktiviteter, historik og kultur. En komité 

vil efter modtagelse af ansøgning om optagelse i projekt ”Blomstrende Landsby” 

aflægge os besøg og derfra tage stilling til, hvorvidt man kan starte op i 

udviklingsprojektet. Udviklingsprojektet kan godt være for en samling af landsbyer – 

i vores tilfælde Vestermose. 

 

b. Er det noget vi skal arbejde videre med (nu eller på sigt)? 

Vi føler os ikke helt parate til at starte dette op endnu, men kan starte med at 

kortlægge områdets ressourcer, netværk, tal osv. Linda laver en mailbank hvor man 

kan sende elementer til, i forhold til kortlægningen. Intet er for småt og for 

irrelevant. Vi følger op på dette i sensommer/efterår. 

 

4. Lokalrådet på Facebook.  

Linda informerer om lokalrådets site på Facebook. Man får fuld adgang til 

informationerne på siden, hvis man på siden klikker på ”syntes godt om”. 

 

5. Orientering om/fra Kontaktudvalget for Lokalråd i Slagelse: KLR. 

a. KLR repræsenterer lokalrådene overfor kommunen. Vi har ikke tidligere været i 

forbindelse med KLR. KLR bygger også bro mellem lokalråd og kan være med til en 

synliggørelse af lokalrådenes arbejde – også fælles interesse/indsatsområder. Vi vil 

undersøge, hvordan vi kan benytte os af KLR og fordele/ulemper ved dette og se 

hvad de kan hjælpe os med. Martin tager kontakt til dem for at høre om, hvad KLR’s 

rolle kan være i forhold til Vestermose Lokalråd. 



 

 

6. Planlægning af Skt. Hans. Torsdag d. 23/6 

a. Indlæg i lokalbladet – Linda sørger for dette. 

b. Tidspunkter: Vi samles fra kl. 17:00 til en aktivitet. Grillen er klar kl. 18:00 lige efter 

velkomst ved lokalrådsformand Anja. Vi tænder bål klokken 20:30. Senere båltale. 

c. Reklame for arrangementet – hvor og hvornår: Facebook, hjemmesider og lokalblad. 

(en annonce til lokalblad, en ”plakat” til ophæng og et info-brev til børnene – ved 

Linda). Tine og Dorrit opsætter skilte ca. 14 dage før – Anja vil undersøge, hvor vi 

kan laminere A3 til skiltene. Husk at henvise til Facebook og hjemmesider på skilte 

og i lokalblad. 

d. Tilmeldingsprocedure – ingen tilmelding. 

e. Deltagerbetaling – ingen betaling. Fremhæv det er gratis. 

f. Ved til bålet – bålet må tidligst sættes 2 dage før. Vi vil i lokalblad, på info-seddel, 

hjemmesider og på Facebook opfordre til at folk afleverer materiale til bålet for 

enden af sportspladsen over bommen max. 2 dage inden. Vi har brug for hjælp til 

dette – det er et fællesprojekt. Vi vil anmode Søren Olsen om en halmballe til 

afhjælpning af eventuelle opstartsproblemer – Linda gør dette. 

g. Heks: Anita spørger SFO om de sammen med børnene vil lave en slem heks til bålet. 

h. Aktivitet(er) på dagen: Idrætsforeningen 

i. Båltale: Vi skal have båltaleren hævet op – på en talerstol. Placeret så larm fra bål 

ikke overdøver talen. Anja tager kontakt til mulig taler. 

j. Bespisning – Folk skal selv medbringe mad, tæpper, stole, borde, service, 

drikkevarer (også kaffe) osv. som de foretrækker det. Vi sørger for at der er en varm 

gril til at smide en pølse på og et lækkert kagebord til meget overkommelige priser. 

k. Salg af drikkevarer: nej. Folk medbringer selv + kaffe. 

l. Andet. 

Dorrit sørger for at indkøbe 2-3 brandtæpper fra Ikea. Anja vil prøve om hun kan 

finde en vandslukker i Den Blå Avis, men i mangel heraf kan vi også placere 4-5 10-

liters spande m. vand på sportspladsen. Tine kigger efter noget der kan bruges til 

talerstol.  

 

7. Andre aktiviteter vi skal have i gang – udskydes til næste møde pga. fremskreden tid. 

a. Flere ideer til listen? (se vores ide-liste i forrige referat!) 

b. Prioritering og behov 

 

8. Eventuelt. 

Linda forespørger om alle lokalrådsmedlemmer kan printe 3-4 lokalråds-opslag ud til ophæng for at 

reklamere for lokalrådet. Disse er fremsendt via mail til alle lokalrådsmedlemmer i sidste måned. 

 

9. Løbende sager og forslag til punkter for næste møde: 

Sankt Hans - opfølgning 

Torsdags-picnic for alle i sommerferieperioden på forskellige lokale (picnic)steder. 

Hvordan når vi ud i HELE distriktet – på ”begge sider af åen”? 

 

 

Næste møde foregår onsdag d. 18. Maj klokken 19:30 – husk kalender når vi skal aftale næste 

møde. 

  


