Referat fra møde i
Gyrstinge- Ørslevvester
Lokalråd
Mødet blev afholdt den 9. september 2020 kl. 19:30 i Præstegården (længen)
Deltagere: Bjarne Krog, Arne Aagesen, Mette Eck, Jan Hansen, Tonni Hansen, Jess
Friis, Finn Hoffmann – Gæster: Hanne Aagesen, Dorte Daneholm
Fraværende:Térès Peyrelier, Nina Overholdt, Peter B. Jensen
Referat af Jess Friis
-----------------------------1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste
møde.
• Godkendt og Mørupstien er tilføjet dagsorden som punkt 3.
2. Kort orientering og opfølgning siden sidst
• Intet nyt som ikke er sat på som særskilt punkt på dagsordenen.
3. (Nyt punkt) Mørupstien
• Hvis der etableres solcellepark på begge sider af Mørupstien (Sorø
Kommune), har Sorø Akademi tilbudt at tinglyse en ny sti, så man ikke
skal gå på en lang sti med to meter højt hegn på begge sider. Det er
aftalt at vi fortsætter dialogen med Sorø Akademi, om en mere attraktiv
stiføring, så der stadigvæk kan være stier i landskabet.
4. Nyt fra Landsbyforum v/Jess
• Landsbypedeller kan bruges f.eks. til maling af shelter og bålhytte og
administreres af FGU.
• Biodiversitet er vigtigt for Ringsted Kommune. Hvis vi har arealer, der
kunne planes til med flerårige blomsterblandinger så meld ind til vej og
park.
• Landsbyforum støtter projektet om at etablere et aktivitetshus ved
Vrangeskov, og håber Ringsted Kommune vil støtte op omkring dette.
• Landsbyforum hjemmesiden opdateres og Finn kommer med udkast til
næste Lokalrådsmøde.

• Landsbyforum vil høre Landdistrikternes fællesråd om hvad der skal til
for at blive en del af LAG ordningen i Ringsted Kommune.
• Landsbyforum vil bede politikkerne om, at en fra forvaltningen er med
på alle møder, og ønskeligt også byrådspolitikkere.
• Der er mange midler i tema-, og kulturpuljen da mange arrangementer
er aflyst grundet COVID-19.
5. Nyt fra Søudvalget v/ Bjarne
• Der har været møde i Brugerrådet og det blev afholdt ved søen, så der
kunne blive drøftet forskellige tiltag ”on-site”.
• Lokalrådet har afholdt vandretur, som en del af vandrefestivalen, og det
var en god tur.
6. Cykelstierne v/Jess
• Har snakket med Dlair fra forvaltningen, og han arbejder stadig på
forslagene, så de kan blive behandlet politisk – forhåbentligt i
november.
7. Kommende arrangementer
• Er der forslag til andre tiltag der kan understøtte det lokale
sammenhold? (Dragefestival, Palle Rode til at fortælle om Gyrstinge
Skovkro, Banko, Line-dans, Halloween med fakkeloptog, Smagninger,
Guidede gåture, æbleskiver og glögg 1. advent)
• Jess udarbejder forslag på Facebook, hvor folk opfordres til at komme
med forslag.
8. Høringssvar
• Ingen bemærkninger
9. Revidering af Helhedsplanen
• Beboermøde om Helhedsplanen, samt status på Lokalrådets arbejde
hermed vil finde sted den 20. oktober 2020.
• Sandwich, øl, vand….….ikke nødvendigt med tilmelding (40 personer)
• Bjarne skaffer foodtruck, vi prøver Temaudviklingspuljen.
10.Bøgebladet
• Flot blad
11.Byråds- og udvalgsmøder
12.Eventuelt
• Jess søger i temaudviklingspuljen til en skærm og beslag
• Skolebibliotek
• Velkomstfolder til nye borgere vil Hanne kigge på.

