Referat af
Lokalrådsmøde
Mødet blev afholdt den 3. november 2020 kl. 19:00 i Præstegården (længen)
Deltagere: Arne Aagesen, Bjarne Krog, Jan Hansen, Tonni Hansen, Térès Peyreliers,
Jess Friis, Peter Buhdahl Jensen.
Afbud: Finn Hoffmann, Mette Eck, Nina Overholdt.
-----------------------------1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste
møde.
• Dagsorden godkendt
2. Kort orientering og opfølgning siden sidst
• Det der er af opfølgning er sat på som selvstændige punkter.
3. Projektliste fra administrationen v/ Jess
• Projekterne jf. mail blev gennemgået, og det aftaltes at Jess rundsender
til lokalrådsmedlemmerne inden det sendes til forvaltningen.
4. Kampagne om bosætning v/Jess
• Det blev aftalt at Tonni tager denne med til Byg & Bo, da det ligger
bedre hos dem.
5. Nyt fra Landsbyforum v/ Jess
• Jess refererede fra mødet i Landsbyforum, og fortalte hvad der var givet
Helhedsplanmidler til. Referater kan altid findes på
http://landsbyforum-ringsted.dk/referater/
6. Nyt fra Søudvalget v/ Bjarne
• Intet nyt, Søudvalget har møde den 9. november.
7. Evaluering af beboermødet i oktober og det videre arbejde med
Helhedsplanen
• Alle synes det var et godt og konstruktivt møde, og referatet fra mødet
er allerede udsendt. På kommende lokalrådsmøde, går vi i dybden med
aktiviteter samt revidering af Helhedsplanen
8. Status på AV udstyr v/ Jess

• Jess forventer at kunne søge midler til udstyret i løbet af den
kommende måneds tid, så vi forhåbentligt kan have udstyret på plads
til kommende Lokalrådsmøde.
9. Cykelstierne
• Alle i Lokalrådet er yderst glade for at der nu kommer cykelsti mellem
Gyrstinge og Holbækvejen, og glæder sig til det videre arbejde med
projektering/etablering. Efterfølgende er målet at få etableret en
cykelsti mellem Gyrstinge og Ørslevvester.
10.Bøgebladet
• Et blad der bærer præg af at meget står stille grundet COVID-19.
Idrætsforeningen havde ikke skrevet noget, så vi spørger ind til dem, da
det også er vigtigt de er med.
11.Byråds- og udvalgsmøder
• Cykelstien skal godkendes på kommende byrådsmøde.
12.Eventuelt
• Peter fortalte at det ikke er mange der skriver til vores infotavler, så det
vil vi prøve at minde de forskellige foreninger og skolen om.
• Der kan ikke afholdes juletræsarrangement i år grundet COVID-19, men
det blev aftalt at vi hører skolen om der ikke stadig skal træ op i
skolegården, idet det ”varmer” i en juletid for både børn og voksne.

