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1. Formandens beretning. 
Dorrit fortæller om årets gang i lokalrådet, om afholdelsen af seneste Sankt Hans Fest 
for alle i Vestermose, som foregik på skolens sportsplads, hvor lokalrådet i det seneste 
år også har fået opsat bord-og-bænk-sæt til afbenyttelse af øvrige borgere. Lokalrådets 
aktiviteter har det seneste år været præget af uroen omkring mulig skolelukning. 
 

2. Kassererens beretning. 
Anita beretter at der ikke er så mange penge i kassen siden udgift til Sankt Hans og 
bord-bænke. Lokalrådet agter at ansøge om midler via forskellige kanaler.  
 

3. Valg af ny formand. 
Dorrit Molin Mune, der har fungeret som konstitueret formand efter tidligere formand 
Martin Tange, ønsker ikke at fortsætte på posten. 2 nye fremmødte tilbyder sig og det 
ender med at Lokalrådets nye formand bliver Anja Krag, som bor ved Nordrup. Anja 
har blandt andet gennem sine studier arbejdet meget med udvikling af landområder og 
glæder sig til at tage fat på opgaven. Præsentation følger. 
 

4. Kasserer.  
Anita Broby ønsker genvalg og fortsætter på posten. 
 

5. Medlemmer på genvalg. 
Anita Broby, Dorrit Molin Mune og Tine Christensen fortsætter som medlemmer. 
 

6. Optagelse af nye medlemmer. 
Anja Krag, Linda Thomsen og Martin Appel indtræder i lokalrådet.  
Anja Krag udnævnes til formand og Linda Thomsen bliver ansvarlig for 
flyers/indslag/reklame m.m. til udgivelse via hjemmeside, Facebook, Lokalblad osv… 
 

7. Dorrit og Anita informerer om det store ”Projekt Gudum Skov”. De har været til 
møde/workshop v. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet og hørt om de 
planer, der foreløbigt er på tegnebrættet til den store skov, der skal plantes nord for 
Slagelse, startende ved Gudum Å. Lokalrådet er positive og ser det som en mulighed for 
lokaludvikling af forskellig art. Følg med i projektet på Danmarks 
Naturfredningsforenings hjemmeside: http://dn.dk/Default.aspx?ID=24277 
 

8. Diverse. 
En snak rundt om bordet og idéstorm der kan danne grundlag for vores videre arbejde 
i den kommende periode. Mål: at styrke fællesskabet på tværs af årgange og 
institutioner, samt at bruge, udnytte og udvikle lokalområdets ressourcer og 
synliggøre dets kvaliteter. Se vores brainstorm: 

 
a) En ”velkomstpakke” til tilflyttere – en lille folder – link til hjemmeside, så man 

hurtigt kan opstøve relevante informationer. Downloads til mæglere. 
b) Fast ”nyhedsbrev” fra lokalråd i Lokalbladet. Evt. en fast skribent. 
c) Lokalrådet på Facebook. 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=24277


d) Vandreture m. Lokalguide – åer, skov, historie… - vi skal give historierne videre, 
mens der stadig er nogen som husker dem… 

e) Årligt stort loppemarked ved skole/børnehave og i samarbejde med disse 
(forældreforeningen eller børnehaven kan f.eks. sælge kage, kaffe osv. og måske 
kan der endda være lidt åbent hus i vores institutioner) 

f) Der afholdes 60’fest i forsamlingshus hvert år – hvad med en årlig 60’fest PLUS 
en 80’fest? (så er der lidt mere – og så skal der selvfølgelig reklameres for det) 

g) Mor-datter zumba – måske nærmere noget for idrætsforening – eller bare for 
mor ;-). Måske skal der også være et børne-zumbahold (f.eks. 0.- 4. Klasse)? 

h) Ved en eventuel fremtidig friskole: borgerkontor som alle kan booke sig ind på, 
hvis de f.eks. skal skrive opgave og være lidt hjemmefra. Udstilling af lokalt 
husflidsarbejde, kunst m.m. 

i) Projektgruppen: Vil give og modtage arbejde. Man arbejder 2 dage for andre og 
modtager så selv én arbejdsdag, hvor andre tropper op og arbejder for dig. En 
god måde til at komme i gang med de uoverskuelige projekter. Man kommer 
hinanden ved og få ekstra hænder til egne opgaver. Turnus. Flere grupper/hold 
ved mange interesserede. F.eks. 3-4 i hver gruppe. (Oprydning, havearbejde, 
maling, ???). Man når langt mere når man løfter i flok. Lokalrådet kan starte 
grupperne op ved årlig workshop. 

j) Årets dekorationer: Få lavet juledekorationerne og adventskransen i tide, 
tilpasset kalenderen, så man har kalenderlyset parat d. 1/12. En tradition? 

k) Sommer-picnic. 17:30-20 henover sommeren på forskellige steder. Evt. sms-
liste, hvis man aflyser pga vejr eller flytter sted og til når man skal give besked 
om næste picnic. Man medbringer selv mad, drikke, tæpper m.m. og kan få 
vendt verdenssituationen med de andre fremmødte. F.eks. hver anden onsdag 
juni-august. Så kan vi også få nydt nogle af vores fine gadekær m.m…. 

l) Affaldsindsamlingsdag – et pænt Vestermose– Lodtrækning sidst på dagen 
blandt fremmødte (f.eks. 3 gavekort). Starter f.eks. med morgenkaffe og slutter 
med pølser og brød. 

m) Vi har en cykelklub – hvad med løbeklub eller noget helt andet? Det kunne også 
være en ”mande-klub” med lerdueskydning, fisketure m.m. 

n) Besøgstjeneste for områdets enlige/ældre borgere – hvis nogen har mulighed 
og lyst til at være noget for andre. F.eks. også som reserve-bedste. 

 
Lokalrådet vil være opsøgende blandt lokalbefolkningen i forhold til at indhente ideer til 
vores fremtidige arbejde. Måske er det netop dér at vi finder den idé som vi kommer til at 
arbejde videre med. Set i lyset af aktivitet omkring diverse arrangementer gennem det 
seneste årti i lokalråd, den tidligere kulturforening, idrætsforening m.m. kan vi fornemme at 
vi skal have en vis dynamik og variation i vores udbud/arrangementer, for at fastholde 
tilslutning og interesse. 
 

9. Kommende aktivitet. 
Lokalrådsmøde. Mandag d. 11/4 klokken 19:30 – 21:00. 

 
10. Indkomne og løbende punkter for næste møde: 

Sankt Hans 
Ansøgninger om økonomiske midler 
Lokalrådet på Facebook – en opdatering. 
 
 

 
 


