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1. Nyt fra Formanden 

 Metrokort 

Metrokort uddelt til lokalrådets bestyrelsesmedlemmer. 

 Landdistriktskonference for Lokalråd i Slagelse Kommune 

- Vi har besøg af Lars Schou fra KLR (Kontakudvalget for Lokalråd i Slagelse 

Kommune) som søger andre lokalråd at ”spille bold med”. 

- Planer om STORE kæmpe-vindmøller i vores kommune som erstatning for de ”små” vi 

allerede har. Vi er obs. på dette, når det kommer i høring i slutningen af året - hvis 

planerne betyder en meget uheldig placering i forhold til vores landsbyer.  

- Der er blevet sat 5 millioner af til cykelstier i kommunen - vi har gjort kommunen 

opmærksom på at der bør kigges på muligheden for at etablere cykelstier langs både 

Nykøbing Landevej og Holbækvej - begrundelse: lukker de skolen må de sørge for en 

sikker skolevej for de som skal cykle i skole. 

- Der er mulighed for at søge om at blive ”Energi-landsby”. Der kan søges op til 50.000 

kr. til udførelse af energirigtige projekter – f.eks. noget ”nabo-fællesvarme” eller ???. 

Den 27/11 er der åben for energirådgivning hos kommunen. Tid skal bestilles på 

kommunens hjemmeside. Vi informerer om dette via hjemmesider, da landsbyerne ikke 

har kontaktpersoner. 

- Vi kan søge penge til vores informationsprojekt - mht. vores ønske om at lave en folder 

til de som flytter til / som kigger på hus herude. Lars fra KLR foreslår at vi gør det i 

samråd med Idrætsforeningen, da han har erfaring med at Idrætsforeningen giver et års 

gratis medlemskab det første år, med rigtig godt resultat med ”bonus” på mange 

områder. VASAC (institution/firma i Slagelse for udviklingshæmmede) trykker til 

fornuftige priser. 

- Lars fra KLR reklamerer for et åbent hus arrangement i HUSET i Kirke Stillinge, hvor 

børnene sagtens kan medbringes. I KLR satser man derfor på, hvert forår, at lave en 

konference. Det foregår næste gang d. 24. marts i 2012 i ”Huset” i Stillinge og skal efter 

planerne omhandle trafiksikkerhed (på landet). Ungdomsklubben som ligger samme sted 

har åbent, så der er aktiviteter for de medfølgende børn . 

 

 Tilskudsregler - 11.000 kr. uanset medlemmer. 

Det betyder at alle lokalråd får samme beløb tildelt uanset størrelse af medlemskreds. Vi 

behøver altså ikke bruge krudtet på at ”samle medlemmer ind”. 

 Mulighed for støtte til aktiviteter - mere end 15.000 kr. fra kommunen og diverse fonde og 

LAG (Lokale Aktions Grupper).  

Kan søges af alle foreninger til aktiviteter/projekter i landområder (vi vil lige informere 

vores Idrætsforening om dette - Anja sørger for at ringe til formanden). 

 Husk tre linjer om jer selv til Linda - Vi rykker lige Anita og Dorrit  

 Konference den 24. marts i Kr. Stillinge - tag bare børnene med 

 

 

2. Deltager i følgegruppe om stisystemer v. Martin 

 Kommunen har lavet en kortlægning af de gamle stier man kender til. Kan findes på 

www.slagelse.friluftsdata.dk   

Kommunen ønsker input til hvordan de kan udvikle stiforløbene (også på tværs af sogne) så 

vi kommer nærmere mod en sammenhæng og også med bud på gode steder til naturshelters, 

gode udsigtspunkter m.m. 

Kommunen har bedt KLR om at være med i udviklingen af dette. 

http://www.slagelse.friluftsdata.dk/


De steder hvor der er et ”stærkt” lokalråd vil der være bedre forudsætninger for at få 

projektet realiseret - da kommunen sikkert ikke har tænkt sig at arbejde videre ud over 

kortlægningen (altså anlægning, vedligehold m.m.). 

Vi påtænker at kontakte Knud Bruun Rasmussen, da han muligvis vil kunne hjælpe med at 

kortlægge nogle af de gamle stier. 

En betingelse for lodsejerne kunne være at de kunne være med til at bestemme langs hvilke 

skel (det er jo ikke sikkert at de gamle ruter er hensigtsmæssige længere), at man kan skilte 

med ”ingen færdsel i dag” f.eks. ved jagt. 

Tine og Martin overvejer at gå ind i projektet - Martin i kortlægningen og Tine i 

følgegruppen. 

 

3. Nyt om friskole-planerne 

 Hallelev Forsamlingshus donerede lokaler til friskole-borgermøde d. 13. oktober og 

bestyrelsen og medhjælpere sørgede for at sælge madder, kaffe, sodavand, øl osv… 

Der var workshops om skolekultur, værdier, anvendelse af skolebygninger, andre 

indtægtkilder osv… 

Ca. 50 fremmødte og masser af god energi. 

 

4. KLR - hvad kan de gøre for os 

 KLR er en forening, som sammenslutter en masse lokalråd, der hver især sidder med 

massevis af de samme udfordringer. 

 Gennem KLR er en sammenslutning ”uden magt” men agerer meget gerne som talerør 

mellem lokalrådene og som et koordinerende organ, fordi vi sammen står stærkere. 

 KLR er med til at lave de kommunale landdistriktskonferencer. 

 www.2sogne.dk - Lokalrådet for Hejninge-Stillinge sognes hjemmeside 

 Lars videregiver en ide til et ”formands-møde” for de forskellige foreninger i vores område, 

hvor alle områdets foreninger ”koordinerer kalenderen”. Også et råd om en ”kontakt-liste” 

til brug for lokalrådet, når vi har brug for hjælpende hænder til forskellige småopgaver (bage 

kage, sætte stole op, sætte Sankt Hans bål osv…). 

 

5. Vinterarrangement 

 Tine foreslår et foredrag: Nils Fadersbøl fortæller om hunde og hundetræning - både til jagt 

og almindelige hundeejere. Hundens psyke, adfærd m.m. Pris: 2500,-, evt. som 

fællesarrangement med forsamlingshus eller ungdomsklub. Evt. i sognesalen eller Henrys 

hus, eller menighedshuset i Sorterup. Tine undersøger nærmere. 

 Anja foreslår førstehjælpskursus. 

 Martin foreslår julearrangement for alle aldre - gerne et ”samlende” julearrangement, evt. i 

stedet for nogle af de mange mindre vi har. Et fastelavsarrangement i samarbejde med andre 

kunne også være en mulighed. Dette må dog ikke ”ødelægge” de allerede eksisterende og 

succesfulde arrangementer som f.eks. arrangementet i Sønderup menighedssal. 

 Tine foreslår også et smykkekursus. 

 Linda foreslår: ”Kvinde - ved du hvad du har under din kølerhjelm?” - 2 aftener á 2-3 timer. 

I samarbejde med Grønbech biler. Linda arbejder videre med dette.  

 I denne omgang satser vi dels på foredraget med Niels Fadersbøl og arrangementerne 

sammen med Grønbech Biler. Foredraget vil kunne være gratis, hvis vi ikke skal ”købe” os 

til et sted at være. 

 

Næste lokalrådsmøde er planlagt til d. 9. januar 2012, kl. 19-21. 

 

 

 

http://www.2sogne.dk/

