Referat af beboer møde i landsbyhuset den 20-10-2020
Fremmødte 27

Punkt 1: Cykelstier
Jess fortalte om Lokalrådets arbejde med cykelstierne. Den fra Gyrstinge til Holbækvej, var der enighed om
var en god ide, og et projekt alle kunne bakke op om. Lokalrådet har tidligere på baggrund af enkelte
henvendelser haft foreslået etablering af cykelsti på sydsiden, mens forvaltningen peger på nordsiden af
Gyrstingevej. En endelig placering vælges først, hvis politikkerne vælger at gå videre med etablering af
denne cykelsti.
Da snakken kom på cykelstien mellem Ørslevvester og Gyrstinge var der også bred enighed om, at det var
en god ide med en cykelsti. Jess forklarede at der havde været debat fra beboere på Hedemosen, som
bestemt ikke var interesseret i at en cykelsti skulle gå den vej. Jess kunne også fortælle, at der var beboere
på Bakkegårdsvej der havde henvendt sig til ham, fordi de ikke synes cykelstien skulle gå den vej. Derfor har
Lokalrådet henvendt sig til forvaltningen og fortalt dem, at Lokalrådet ikke kan vurdere, hvor en eventuel
cykelsti bør placeres, og foreslår derfor at forvaltningen undersøger. Det har resulteret i, at forvaltningen
sammen med borgmester Henrik Hvidsten har holdt møde med beboerne på Hedemosen. Dette har
efterfølgende resulteret i, at der er kommet et helt 3. forslag til stiføring fra forvaltningen, som politikkerne
kan kigge på. Der var én enkelt af de fremmødte til beboermødet der bestemt ikke var enig i en mulig
etablering af denne cykelsti mellem Ørslevvester og Gyrstinge, og han gik fra mødet i vrede. Alle øvrige
deltagere i mødet, synes at løsningforslag C fra forvaltningen var en god ide.

Red: Der har været afholdt møde i Klima- og Miljøudvalget den 22. oktober 2020 og det er besluttet at gå
videre med cykelstien mellem Gyrstinge og Holbækvej, mens cykelsti mellem Ørslevvester og Gyrstinge ikke
blev valgt i denne omgang.

Punkt 2: Mørupstien.
Der har tidligere været debat på blandt andet sidste Lokalrådsmøde, om hvilken løsning der kunne være
den smarteste til flytning af den tinglyste Mørupsti, hvis Sorø Akademi etablerede en solcellepark. Jess
fremlagde via kort den stiføring som Akademiet foreslog tinglyst, såfremt projektet bliver en realitet. Ved
rundspørge i salen syntes alle godt om den nye løsning vedr. Mørup-stien og den blev godkendt
enstemmigt.

Punkt 3: Forslag til Arrangementer i fremtiden, også Coronawise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skattejagt
Affaldssamling (evt. som event med præmier til mest opsamlet skidt)
Vandreture med guider (og portvinssmagning)
Fakkeloptog - halloween
Banko
Historiefortælling (skovfoged) (Kenn)
Naturforeningen ud og lave små værksteder med små opgaver (Hanne)
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8. Årligt Loppemarked i folks indkørsler (mulighed for at låne borde i lokalrådet)
9. Fælles-ture ud af byen
Punkt 4: Forslag til helhedsplanen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mulighed for trafiksikring i begge ender af Gyrstinge Bygade (Kryds ved nr.1 og svinget ved nr.69)
Legeplads evt ved landsbyhuset, i Høtoften eller andet interessant sted.
Bogbytteboks (der er allerede en i længen, den skal der reklameres for)
Gadelys i Ørslevvester
Belysning omkring multibanen (det står vist allerede i planen, men kig lige)
Flagstænger gennem byen ved festligheder (konfirmation osv.)
Velkomstfoldere til gæster/turister og nye beboere samt standere til at opstille omkring i byerne.
Blomsterkasser/byporte ved indgangene til byerne = mere synlighed omkring at her starter byen,
og folk kan føle sig velkomne i byen.
Flere (vild med vilje) områder, for bedre biodiversitet (lær at kunne se det flotte ved vilde blomster)
Busskur i Ørslevvester er træt, så der ønskes udskiftning inden det falder fra hinanden
Arbejde for at få flere erhvervsdrivende til byen, og synliggjort dem der allerede er. (skiltning)
Tennisbane
Minigolfbane
Mulighed for at få delebilsordning til byen – (tænk lige om vores busruter så vil komme i fare)
Ingas lokalhistorisk arkiv over aktiviteter som lokalsamfundet har fået udført siden 1976,
indscannes og formidles på hjemmeside.
Der er inden mødet kommet skriftlig henvendelse fra to personer der ikke ønsker etablering af en
TDC-telemast, de deltagende til beboermødet synes dog ønsket skal blive stående i Helhedsplanen.

Punkt 5: Eventuelt
Mere åbenhed omkring møder (hæng mødeplan op i infotavlerne). Alle er med på at det både er på
facebook og hjemmeside, men rart, hvis det også kommer op i skabene med mødeplanen.

