
Referat fra lokalrådsmøde 9. januar 2012 

Deltagere: Linda, Dorrit, Martin, Anja, Tine 
Afbud: Anita 

 

 
Pkt. 
 

 
Emne 

 
1. 

 
Orientering fra formanden 

 
a. Høring om skolestruktur – frist 10. januar 2012 

Mit forslag eftersendes. 
Vagn Nielsen fra Gudum, som sidder med ved dagens møde, beder om at læse sit eget 
høringssvar op for lokalrådet. 
Anja varetager færdiggørelsen af et høringssvar til kommunen på Lokalrådets vegne. 

 
b. VIF generalforsamling 27. februar 2012 kl. 19. I Klubhuset. Tilmelding hvis man vil være med til 

smørrebrødet kl. 18.30. Tilmelding senest d. 24/2. Martin og Dorrit forventer at møde op på 
lokalrådets vegne, og sørger selv for tilmelding. 

 
c. Mail til lokalrådet fra Vagn Nielsen i Gudum. Han påpeger problematik omkring oversvømmelser 

ved Gudum og flere landmænds udfordringer med at få vandet til at løbe til en ”dårlig kommunal 
renset å”. – Vagns mail er inden mødet blevet videresendt til lokalrådets medlemmer til 
orientering. Han ønsker at lokalrådet kommer mere i dialog med borgerne og går mere ind i 
debat. Vagn beder os også om at huske at annoncere generalforsamlingen i de forskellige 
aviser og se om de vil skrive lidt om det. 

 

 
2. 

 
Økonomisk støtte til friskoleprojektet 
 
På møde i efteråret aftalte vi, at vi efter nytår skulle have dette punkt på igen, når vi kendte vores 
pengeforbrug i 2011. Det gør vi nu, så vi vil kunne tage stilling til om og hvor meget vi i givet fald vil 
støtte med. 
Status på indestående på vores konto er omkring 9000,- og der kommer et nyt tilskud fra 
kommunen på 11.000 her i det nye regnskabsår. 
Lokalrådet donerer 2000,- til Friskoleprojektet med mulighed/velvillighed om et eventuelt yderligere 
tilskud(slån), hvis dette ønskes og er nødvendigt. 
 

 
3. 

 
Kommunens vindmølleplan, som udlægger to områder (ud af 6) hos os til opførelse af 
supervindmøller. Borgermøde om dette 26. januar 2012. 
Lokalrådet vil protestere imod dette pga de støjgener m.m. som dette vil medføre. 
Det ene område ligger mellem Store Frederikslund og Motorvejen. 
Det andet mellem Næsby Skov og Vestermose Å. 
Hvem af os deltager i kommunens borgermøde?  
Tine deltager på Lokalrådets vegne. 
 
Skal vi tage initiativ til et lokalt borgermøde om emnet? Ja! Vi ønsker at afholde et borgermøde i 
starten af uge 6, hvor de berørte borgere, hvem der end føler sig berørt, kan komme med deres 
kritik og input til det høringssvar vi vil indsende til kommunen. Anja og Tine vil arbejde videre med 
det praktiske og holder løbende det øvrige lokalråd orienteret. 
 
Se mere her: http://www.slagelse.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2011/forslag+til+vindmoelleplan.htm 
 
Høringsfrist 13. februar 2012 – Lokalrådet vil udarbejde et høringssvar med input fra borgere. 
 

 
4. 

 
Kommende arrangementer 
 
a. ”Autokursus” d. 30/1 og d. 1/2 – status. Desværre kun få tilmeldinger men vi håber at få flere i 

løbet af de næste par uger. Linda hænger opslag op i børnehave og i SFO. Linda sender opslag 
rundt. Linda forsøger også at få et opslag ud til Børneklubben. 

http://www.slagelse.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2011/forslag+til+vindmoelleplan.htm


 
b. Generalforsamling i lokalrådet – ja, nu er der ved at være gået et år siden sidst! Fastlæggelse af 

dato (inden 15. marts) og reklamering. Tirsdag d. 13. kl. 19:00 – 21:30. Indlæg i lokalblad, 
opslag i børnehave, SFO, Skole Intranet, lokale aviser, hjemmesider og Facebook. 
 
Snak om vedtægterne – vi har flere problemer med overholdelsen af dem, hvad gør vi? 
Vedtægterne er vedhæftet mailen. Vi overvejer vedtægtsændringer i forhold til lokalrådets 
sammensætning mht. medlemmer, suppleanter m.m.  
Oplæg til vedtægtsændring skal være klar til generalforsamling.  

 
c. Skt. Hans – begyndende planlægning: 

Nye skilte til reklamering langs veje. Holdbare og vejrbestandige. Skal indkøbes/produceres. 
Lørdag den 23. Ikke arbejdsdag næste dag, så vi ønsker lidt mere ”midsommerfest”. Vi får det 
allerede ud i lokalbladet i uge 10 og opfølgning med nærmere detaljer i efterfølgende lokalblad. 

 
d. Sommerpicnic – begyndende planlægning 

Begyndende reklame i Lokalblad og andre steder mht kommende sommerferiepicnic. Vagn 
Nielsen fra Gudum tilbyder allerede nu at man kan afholde den ene. sommerferiepicnic hos ham 
med tilhørende spændende historiefortælling om stedet. 

 
e. Andet – hvad har vi støbeskeen som noget af det næste? 

Førstehjælpskursus i efteråret – skal også nævnes i næste lokalblad. 
Velkomstpakke til tilflyttere – vi vil prøve at søsætte denne i år, evt. med input fra borgerne der 
kommer til generalforsamling/borgermøde. 
Drageflyvningsarrangement til efteråret – dette må gerne nævnes i næste lokalblad. 

 

 
5. 

 
Side til lokalbladet om os (sidste del) og reklame for kommende arrangementer – deadline er 
31. januar 2012, udsendes i uge 10. Denne gang køber vi 2 sider da vi har en del stof. Linda 
kontakter Pia Hassel og aftaler dette.  
 

 
6. 
 

 
Lokalbladets fremtid, når skolen sandsynligvis slipper tøjlerne. En ny form for samarbejde? 
Skal lokalrådet igen have en mere aktiv rolle? Møde med de andre tre aktører (VIF, kirke og 
VSUK)?  
 
Emnet tages op på næste lokalrådsmøde grundet tidsmangel. 
 

 
7. 
 

 
Hjemmeside. 
Vi har allerede nu en officiel hjemmeside for lokalrådet nemlig VoresVestermose.dk. I området er 
der imidlertid også en privat drevet hjemmeside, der forsøger at dække det lokale stof, så det er 
foreslået, at det drøftes, om der fremover kun skal være en og hvilken.  
Inden vi kan nå så langt er vi nødt til at tage en snak om vores krav til en side i forhold til f.eks. 
indhold og indflydelse på dette. Det er nødvendigt at en webmaster uden betingelser kan gå ind på 
de præmisser vi opstiller i lokalrådet, for at det kan være en hjemmeside vi lægger navn til, samt at 
hjemmesiden er ”fremtidssikret” i forhold til, at det hele ikke hviler på bare ét sæt skuldre, som 
kunne risikere at ”løbe træt” i den tidskrævende opgave. Hvordan gør vi det?  
Pga tidsmangel er punktet udskudt til næste lokalrådsmøde. 
 

 
8. 

 
Næste møde - d. 21/2 klokken 19 - 21.  
Fremover vil vi satse på rullende ugedage, så det ikke altid er de samme der har svært ved at 
komme til mødet på en bestemt ugedag. 
 

 
9. 
 

 
Eventuelt 

 


