
Referat af beboermøde i Landsbyhuset i Gyrstinge 

torsdag den 02.03.2023 
 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere  

• Dirigent: Steen Kisselhegn 

• Stemmetæller: Jan Hansen og Steen Mortensen 

• Referent: Jess Friis 

 2. Redegørelse vedr. Lokalrådets arbejde og økonomi i det forgangne år 

 Lokalrådet har brugt en del tid på cykelstien mellem Gyrstinge og Holbækvej. 

 Vejtræer er nummereret 

• 5 Træer erstattes grundet risikostand 

• Øvrige træer observeres over de kommende år og erstates 

• Inden indvielsen plantes 15 nye rønnetræer tættere på cykelstien for at give 

bedre vækstforhold samt bedre sikkerhed på Gyrstingevej 

 Der bliver sået blomsterblanding i grøften rabatterne mellem cykelstien og vejen. 

 Officiel indvielse bliver den 2. maj fra 14:00-16:00 fra boldbanens areal – mere om 

dette når vi nærmer os 

 Et år præget af en masse aktiviteter. Blandt andet:  

• Stand-up,  Sankt Hans, Jazzkoncert, Juletræstænding, Skinke og Grønlangkål og 

Fastelavn 

 3. Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og finansiering heraf 

 Arne Aagesen gennemgik økonomien for det forgangne år. Der var et overskud på 

920,12 kr 

 SOCIALT vil Lokalrådet i det kommende år arbejde med:  

• Samme arrangementer som sidste år med Sankt Hans, Jazz etc. og selvfølgeligt i 

godt samarbejde med menighedsrådet og de foreninger der ønsker dette☺ 

• Gentagelse fra sidste år: Komiker aften i maj måned 

• Der arbejdes på finansiering af en udendørsscene i Præstegårdshaven – Jess 

fortalte en masse om projektet som Lokalrådet håber at kunne realisere i år 

 POLITISK vil Lokalrådet i det kommende år arbejde med: 

• Trafiksikkerhed i Gyrstinge og Ørslevvester samt sidste del af Gyrstingevej 

• Byporte og hastighedsnedsættelse til 40km/t i byerne. Herudover opmærkning af 

striber. 

• Buslomme ved Kildeskolen 



• Fortsat engagement vedr. både Gyrstinge sø og Pilotnaturparken i Ringsted 

Kommune hvorom der er møde den 13. marts kl. 19 i Landsbyhuset 

 4. Indkomne forslag og eventuelt diskussion 

 Der var ingen indkomne forslag 

 5. Valg af formand (i lige år) og valg af Kasserer (i ulige år) (begge vælges for de kommende 

to år) 

 I år skulle der vælges kasserer – Arne Aagesen blev genvalgt 

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for de kommende 2 år) 

 Dem der blev valgt var: Tonni Hansen, Térès Pyreliers, Nina Overholdt 

 7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år) 

 Dem der blev valgt var: Steen Mortensen, Mette Eck, Jan Hansen 

 8. Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år) 

 Dem der blev valgt var: Henrik Eck, Kirsten Forsingdal 

 9. Eventuelt 

 Der var et ønske om et hjertestarterkursus. 

 Kan Lokalrådet undersøge om Lokalbladet kan udkomme i Ørslevvester igen 

 Næste møde i Lokalrådet er den 14. marts 2022 kl. 19:00 i længen i Præstegården 

 

Det betyder at Lokalrådet i det kommende år består af 

 

Formand:   Jess Friis 

Næstformand: Peter B. Jensen 

Kasserer:  Arne Aagesen 

Bestyrelsesmedlemmer:  Térès Pyreliers, Bjarne Krog, Bjarne Emil Hansen, Tonni Hansen,  

  Nina Overholdt 

Supplanter:  Steen Mortensen, Mette Eck, Jan Hansen 


