
Referat af lokalrådsmøde 22/2 2020 
 
Agenda 
  

1. Lokalbladets fremtidige format og udformning 
  
Status på blad nr. 1-2020. 
Pointer fra redaktionsmødet i januar. 
  

2. Regnskab 2019 
 
Fuglekasseprojekt: overskud = 31,69 kr. 
Lokalrådet: foreløbigt overskud på ca. 2.500 kr. 
 
Anja skal huske at snakke med Arne om revisorposten. 
 

3. Opdyrkning af samarbejde med andre i lokalområdet 
  

a. Forsamlingshuset 
Vi skal snakke videre proces for dette – Jens (forsamlingshusets formand) deltog 
jfj@dlgtele.dk. 
 
Vi vil gerne prøve med to til tre fællesspisningsarrangementer i andet halvår 2020. 
Bespisning knyttet sammen med et tema for aftenen – ”syng-sammen”, kortspil, historie 
(Museum Vestsjælland). 
 
Jens vender forslaget med sin bestyrelse efter deres GF, og vi sætter i bekræftende fald 
møder op efter vores GF, så vi kan få planlagt arrangementerne inden deadline for 
lokalbladet. 
 
Arrangementerne afholdes uanset om vi modtager midler fra den kommunale pulje. 
 
Andre ideer: 
- Brætspil 
- Kortspil 
- Rollespil 
-  
  

b. FGU Ottestrup – udsættes til næste møde 
I forbindelse med opgradering af busstoppesteder har der været holdt møde med FGU i 
Ottestrup, og jeg er blevet bekendt med, at der her blev snakket om, at de gerne vil i 
tættere dialog og samarbejde med lokalområdet. Der har spurgt kommunen om foreninger 
helt lokalt i Ottestrup og omegn. Da det ikke findes synes jeg, at vi skal samle bolden op. 
  

4. Alsangsarrangement sammen med de nordre menighedsråd i 2021 
  
Jeg er blevet kontaktet af Frank fra Sønderup Menighedsråd og er blevet spurgt om vi vil deltage i 
et samarbejde om et arrangement i 2021. Aktivitetsudvalget (tror jeg det er) for de tre nordlige 
menighedsråd har snakket, om at det kunne være spændende at arrangere en større anlagt 
alsangsaften, og har spurgt om vi vil være med. 
 
Vi henvender os og siger, at vi gerne vil være med. Opfordre til at vi mødes og idé-udvikler. 
  

5. Generalforsamling 
  
Kort status. 



Jan samler tilmeldinger og melder antal til Dagmar mandag den 16. marts. 
  

6. Pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre 
  
Der er lige straks ansøgningsfrist, så kan vi finde på en god case? 

Ensomme i området: Spilaften på skole eller andet sted (helst ikke menighedssalen så 
nogle måske tror at der er noget religiøst indblandet) 

Slås sammen med arrangementet med forsamlingshuset. Vi søger om tre 
fællesspisninger med sang og lokalhistorie. ”Tag en gammel under armen” 

Andre ideer: 

Håndarbejdscafé 

Malercafé – alle bidrager til et samlet billede 

7. Legefestival – er det noget vi skal deltage i? 
  
Se vedhæftede invitation. 
 
Nej, vil går ikke ind i dette. 
  

8. Strømforurening af drikkevand – udsættes til næste møde 
  

9. Affaldsindsamling 2020 
  
Jeg har fået en opfordring til at det er noget vi går ind i lokalt. Lad os tage en snak om det. Læs 
mere her: 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/ 
 
26. april 2020 – tilmelding senest 25. marts 2020 på DNs hjemmeside. 
 
Martin tilmelder Nordrup City fra 10-12. 

Opret vores egen affaldsindsamling: Ikke interessant, for vio kan ikke selv vælge, hvor 
der skal samles ind. 

https://www.dn.dk/nyheder/meld-dig-til-affaldsindsamling-2020-plast-horer-ikke-
hjemme-i-naturen/?fbclid=IwAR3T6hJs6JKzaKALQ1z9ge16-
Y45zuCmPqHRIKrOtiIqIKVEzZqB5xYoT8k  

Jeg har også modtaget invitation fra Ren Natur. Se vedhæftede. 
 

8. Møde med Venstres formand og Stén Knuth 
  
Seneste nyt 
  

9. Eventuelt 

Bliver der "Gang i Vestermose" i år? 

Arrangere tur med vores 2 lokale "ornitologer" for at se på fugle og senere fælles 
formiddags hygge med opsamling på observationer mm. 
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