
Referat fra Lokalrådsmøde 27. august 2012, kl. 19.00 
 
Sted: Herrestrupvej 19, Nordrup  
 
Deltagere: Anita, Tine, Anja, Vagn 
Afbud: Martin, Dorrit 
 
 
 
Pkt. 
 

 
Emne 

 
Tid 

 
1. 

 
Valg af referent: Tine 
 

 
 

 
2. 

 
Orientering fra formanden 
 
a. Friskolens åbning: Gik rigtig godt. Der er blevet malet fint, det ser godt ud. 

Lokalrådet donerede 4 passersæt. Der er startet 19 børn. Første skole dag var en 
succes. Blev holdt om aftenen. 

b. Lokalbladet: Anja har talt med Søren (VIF). De planlægger at holde møde vedr. 
bladet evt. kan bladet laves sammen med kirken i Sorterup/ Kindertofte. Året ud vil 
Lokalbladet fortsat udkomme. Herefter skal der findes en ny løsning. 

 

 
10 min. 

 
3. 
 

 
Orientering fra kassereren 
 
a. Beholdning/økonomi: 1.089,00 kr. 
b. Driftstilskud: Vi har ikke fået noget endnu men ansøgningen er sendt af sted. 
 

 
10 min. 

 
4. 

 
Evaluering 
 
a. Skt. Hans: Godt med de gamle lege. Der var ca. 100 fremmødte. Der var for meget 

mad. 4 poser kød tilbage i fryseren. Vi skal være hurtigere med planlægningen, så vi 
kan bestille mad noget før. Kage konkurrencen skal rykkes lidt frem, så de synes 
noget tidligere. Det skal uddelegeres hvem der står for hvilke opgaver, så der ikke er 
nogen tvivl. Vi skal allerede nu overveje hvem der skal holde båltalen næste år. Evt. 
Jan (skolelederen) fra Friskolen. 
Deadline til Slagter Kolberg skal rykkes til 1/6. Der skal annonceres i Lokalbladet en 
måned tidligere, så det er ude i både marts og juni nummeret. 
Det var fint at bod, airtrack borde mm. var placeret i samme ende som bålet. 
Det passede fint med antallet af is og det gik også godt med at lave popcorn. 

b. Sommerpicnic: 3 stk. afholdt. Lækkert område ved Ll. Valby men svært tilgængeligt. 
Vagn havde ryddet sin lade, så der var mulighed for at sidde indenfor. 
God aften ved Poul og Anna Gårdbo, hyggeligt og interessant. Evt. prøve at 
arrangere en picnic i weekenden. Vi skal måske rykke tidspunktet til kl. 18.00, så 
man bedre kan nå hjem fra arbejde. Antallet af gange passer godt. 

c. Gadeteater: Rigtig god dag ca. 55 fremmødte. Godt vejr og god forestilling. Der blev 
serveret sandwich og kaffe efter forestillingen. Efter kaffen var der gudstjeneste i 
kirken. Evaluering den 6.september. 

 

 
30 min. 

 
5. 

 
Dragefestival 
- Andre deltagere f.eks. spejdere, der laver kaffe på bålet, lidt suppe etc. Evt. Høng 

spejderne el. lign.? 
- Evt. mindre læ telt/pavillon, hvis der er god vind 
- Indhold/konkurrencer - hvilke, præmier 
- Salgsbod? 

 
40 min. 
 



- Instruktør? 
- Møde med skolen om arrangementet 
 
Vi skal have fastlagt et møde med Friskolen. Forslag om den 10. og 12. september samt 
(evt. den 11. ). Anja tager kontakt til Friskolen. 
Sørge for at tage kontakt til Dævidsrødsgården inden afholdelse af arrangement. 
Evt. backup plan i tilfælde af dårligt vejr. Vi kan evt. opstille bålpander og varme suppe 
eller kakao, men vi serverer ikke frokost. Vi forventer at folk spiser hjemme efter 
arrangementet. 
Vi skal ligge vægt på at få annonceret i Sorterup/Kindertofte, så vi kan få flere med fra 
den anden side af åen. 
Generelt skal vi sende mere til avisen og håbe på at de sætter i avisen. Det betyder 
noget at det er den samme, som sender hver gang, så der opnås et tillidsforhold. 
 

 
6. 
 

 
Førstehjælpskursus 
- Beslutning om indhold og varighed 
- Sted - evt. samarbejde med forsamlingshuset 
- Hvornår - januar 
- Den videre planlægning  
 
Anja har undersøgt priser. Safelife tilbyder 3 timer for 3600,- incl. moms max. 15 pers. 
Der foreslået egenbetaling på halvdelen af beløbet. 
Vi vil prøve at få det afholdt i forsamlingshuset, så de kan stå for snitter, kaffe med mere. 
 
 

 
20 min. 

 
7. 

 
Ansøgning om hjertestarter hos Trygfonden - frist 1. september 2012 
- Hvor skal en sådan placeres? 
Vi lader Martin sende en ansøgning til Trygfonden. 
 

 
15 min. 

 
8. 
 

 
Indledende snak om fremtidig hjemmeside-satsning 
 
Det er tid til at betale for www.vores-vestermose.dk igen (forfald primo september), så 
der kan være idé i at tage en indledende snak om hvad vi vil fremadrettet. En mulighed 
kan jo være at beholde domænet for en tid og lade det linke til www.vestermose.net, så 
vi ikke mister de brugere, som benytter ”vores-vestermose”. 
 
Vi vil betale for at beholde adressen, så den linker op til vestermose.net 
Martin tjekker op og sørger for at dette gennemføres. 
Anja tager fat i Søren vedr. det praktiske med betaling og ejerskab. 

 
20 min. 

 
9. 

 
Emner til Ildsjæle-pris KLR - Frist 1/9-2012 
 
Forslag: 
Søren Christiansen VIF formand 
Linda Thomsen bestyr. form. Vestermose Friskole 
Andre emner? 
 
Linda vælges til indstillelse. 
Anja skriver en indstilling. 
 

 
15 min. 

 
10. 

 
Udlån af partytelt 
- Lånerkreds 
- Vilkår 
- Udarbejdelse af kontrakt  
 
Der skal udarbejdes en kontrakt. 
Anja udarbejder denne. Det skal være gratis for lokalområdets foreninger at låne teltet. 
 

 
15 min. 

http://www.vores-vestermose.dk/
http://www.vestermose.net/


 
11. 

 
Kommende arrangementer til støbeskeen 
- ”Mekanikerkursus” m. Grønbech Biler 
For drengerøve, fædre og unge drenge. Anita tager kontakt til Grønbech Biler. 
Planlægges til marts. Deadline 29. oktober 
- Foredrag om iværksætteri v. e-tasker.dk (forslag fra Therese) 
God idé. Tine undersøger og tager kontakt til e-tasker. Deadline 29. oktober 
- Borgermøde/generalforsamling (reklame i Lokalbladet) 
Der skal reklameres en måned tidligere. Deadline er 29.oktober. 
- Martin foreslår juletræ arrangement? Fremmødte synes ikke der er behov for et 

sådan arrangement. Kirken tilbyder og Friskolen/ børnehaven tilbyder lignende 
arrangementer. 

Anita tager kontakt til Søren Christiansen for fremtidigt møde om evt. fælles 
arrangement. Mødet ligges formentlig i oktober. 
 

 
20 min. 

 
12. 
 

 
Indlæg til næste Lokalblad - deadline 29. oktober 2012, udkommer i uge 50 
Kommende arrangementer. 
 

 
15 min. 

 
13. 

 
Næste møde mandag den 1 oktober  kl. 18.00 til spisning hos Tine, Hulhøjvej 2, 4190 
Munke Bjergby. 

 
Skal vi som foreslået på borgermødet forsøge at lave en mødeplan for resten af året, 
som kan offentliggøres/videreformidles? 
God idé. Vi tager det op når rådet er fuldtalligt. 
 

 
10 min. 

 
14. 
 

 
Eventuelt 
Der er kommunens landdistrikt konference kl. 9 d. 22. september 
Ville være dejligt hvis flere kan deltage. Alle er velkomne. 
 
Slagelse kommunes vandplaner i høring: vedr. Tude, Gudum, Skovsø og Vestermose 
beboere.  
Vi skal diskutere busforbindelserne til Skætholm og Nordruplund. 
Vi skal være opmærksom  på den busplan, der kommer samt på det hørringssvar vedr. 
trafiksikkerhed. 
Vi ønsker forslag fra borgerne til ændringer og forbedringer i lokalområdet, som vi kan 
sende til politikerne. 

 
10 min. 

 


	Referat fra Lokalrådsmøde 27. august 2012, kl. 19.00

