
Lokalrådsmøde mandag den 22. august 2011 - Referat 

Mødet blev afholdt i Vestermose IF’s klubhus på sportspladsen mellem kl. 19:00 - 21:00 

1.       Orientering ved formanden 

a.  Nyt fra kommunen 

Slagelse Kommune har besluttet at de vil have en landdistrikts-strategi. De vil inddrage lokalrådene i arbejdet med 

at udvikle strategierne. 

b.  Konferencemuligheder 

Workshop i iværksætteri d. 11. Okt. - formålet er at skabe netværk mellem iværksættere og virksomheder. 

Landistriktskonference d. 8. Okt. for landsby- og lokalråd samt ildsjæle i Slagelse Kommune. Vestermose Lokalråd 

vil forsøge at deltage med et par bestyrelsesmedlemmer. Afholdes i Eggeslevmagle Forsamlingshus. 

Vestsjællands Ungdomsklub og Klublederen har 40-års jubilæum d. 3. September fra kl. 12 - 15. Lokalrådet ønsker 

at honorere ungdomsklubbens arbejde med en lille opmærksomhed. Vi vedtager et prisleje på omkring 500,- kr. 

Anja sørger for gaven. 

Landsbykællingerne holder åbent hus, da de har 1-års jubilæum. Dato ikke afklaret (endnu). 

25. + 26. Marts 2012: ”Landdistriktskonference”. Kontakter, netværk og konkrete ideer. Vi hører nærmere. 

Indenrigs- og sundhedsministeriet holder konference i Sønderjylland. Hovedtema er ”erhvervsudvikling i 

landdistrikterne”. Der er flere udflugter i løbet af weekenden. Bl.a. til Ecco, m.m. Bertel Haarder, Tønders 

Borgmester m.fl. er foredragsholdere. Også ”Sort Sol” og ”Tønder musikfestival”. 250,- pr deltager.  

c.   Metrokort 

Det driller lidt da Anja har metrokort i 2 ”virksomheder”. Hun arbejder på sagen.  

2.       Orientering ved kassereren 

a.  Kontostatus er 12.217,- kroner. 

Vi afstemmer Sankt Hans-regnsskabet. 

b.  Orientering om brug af SFO og klub 

Vi ønsker at ”gå videre med det” hvis det viser sig, at det er kommunen, der afviser at børn som f.eks. nu går på 

Nymarkskolen, kan benytte sig af klubben og SFO i deres fritid. Denne hindring har også stor betydning for 

tilslutningen til idrætsforeningens aktiviteter, da børnene ikke kan nå hjem, hvis de er tvunget til at benytte sig af 

klub og SFO ved deres nye skoler. 

3.       Evaluering af Skt. Hans 

a.  Godt og skidt 

Ris: Det var for sent at idrætsforeningens program gik i gang. Det er noget vi skal være opmærksomme på næste 

år, da det er godt med ”ryste-sammen-aktiviteter”. 

Færre deltagere pga. egen-bespisning - men alligevel rimelig god tilslutning - om end noget mindre end de senere 

år. God tilslutning omkring båltænding. 

Kagebord en succes - det gav 900,- i lokalrådets kasse og der var mange lækre ting at vælge imellem. 

God båltale - ny formand, ny start. 



b.  Ideer til næste år 

Evt. at lokalrådet sørger for tilbehørsbuffet og så stiller grill op, så folk ”bare” skal medbringe eget kød. Vi kan give 

buffeten ELLER f.eks. tage 20,- pr snude. Tilmelding kræves i så fald. 

Er der økonomi til det, så kunne det være sjovt med lidt underholdning/aktiviteter: F.eks. en tryllekunstner, 

sommermusik, dans, et lokal band, Cirkus Arena, legeinstruktør f.eks. fra Gerlev Legepark. 

Leje telt fra kommunen - lad os reservere det snarest. Anja undersøger dette. Som alternativ kan vi høre Søren og 

Malene Olsen om hvorfra de skaffede pavillon til seneste runde fødselsdag. 

4.       Evaluering af sommerpicnics 

a.  Godt og skidt - herunder stedet, antallet af gange, den valgte dag, vejret 

Skidt vejr, men det er ikke i vores hænder. 

En lille trofast skare mødte frem ved næsten hver picnic.  

Mere/bedre info til næste år - nogle fandt ud af det for sent. 

Det kunne godt skubbes til kl. 18 i stedet for 17:30. 

b.  Skal vi satse på gentagelse til næste år? 

Ja, men vi kan overveje om det skal være på forskellige ugedage og måske spredt over flere måneder, men til 

gengæld længere tid imellem hver picnic. Bare en mulighed. 

c.   Resterende beholdning af øl og andre drikkevarer - hvad gør ved med overskuddet? 

Vi gemmer det til en anden lejlighed. 

5.       Nyt på skolefronten 

a.  Høringssvar fra lokalrådet vedr. kommende kommunal skolestruktur 

Lokalrådet vil udarbejde et høringssvar, da en eventuel skolelukning vi få betydning for mange lokale beboere. Vi 

skal f.eks. holde fast i at vi skal have gode busforbindelser til vores børn osv… 

b.  Orientering om bevæggrundene for friskoleansøgningen 

Anja informerer om ”Foreningen til støtte for Vestermose Friskole” og det forløb, der har været forud for at 

ansøge om oprettelsen af en friskole. 

c.   Lokalrådets rolle 

Lokalrådet kan støtte positivt op om at sikre en lokal skole. 

d.  Eventuel donation til Foreningen til støtte for Vestermose Friskole? 

Vi overvejer dette på et senere tidspunkt i forløbet. 

6.       Efterårets aktiviteter - hvad har vi lyst (og tid) til at sætte i søen? 

a.  Vi har en lang liste af mulige ideer, som vi kan tage hul på, er der noget af det, vi skal gå i gang med? 

b.  Flere medlemmer til foreningen - kan vi nå de 500 inden 31. december? 

Vi kan prøve at ”samle medlemmer” ved områdets kommende større arrangementer. Linda laver en 

”tilmeldingsliste” med inforubrik - tilbud om nyhedsmail, som vi kan dele ud/hænge op rundt omkring. 

Anja - ungdomsklub 

Tine - til børnehave 

Dorrit - skoleuddeling  



Anita og Anja - til høstfest 

Linda, Anja m.fl. - til friskoleinfomøde 

Web-udgave til hjemmesider 

Hyggeklubben - Lilian? (Lindas svigermor) 

Facebook - Linda 

Anita hører Kirsten (dagplejer) om hun kan tage sedler med til banko. 

c.   Næste indlæg til lokalbladet - er der nogen, der tager et kamera med, så vi kan tage et gruppebillede. - det er 

hermed gjort 

Lille intro om hvert lokalrådsmedlem - alle sender et par linier til Linda på mail INDEN 1. Oktober. 

Det er hermed gjort. 

7.       Eventuelt 

a.  Dato til næste møde d. 6. Oktober 17:30 - 19:00 

Punkter til næste måned:  

- Reklamesøjler i vores lokalområde. 

- Vinteraktivitet. - lokalrådets bestyrelsesmedlemmer overvejer til næste gang: Et godt vintersæsonarrangement? 

- Et foredrag? En workshop? En vinterfest? Fastelavn for voksne? 

 


