Referat af Gyrstinge-Ørslevvester lokalråd
tirsdag den 10.05.2022
Deltagere: Arne Aagesen, Bjarne Krog, Térès Pyreliers (referent), Jess Friis, Jan Hansen, Tonni Hansen, Peter
B. Jensen, Mette Eck
Afbud: Nina Overgaard, Bjarne Emil Hansen
Punkt
1) Velkomst, godkendelse af dagsorden og af referat fra sidste møde: Ingen Kommenstarer
2) Kort orientering og opfølgning siden sidst: Cykelsti kommer med i et møde i kommende uge, den
18/05-2022, hvor Forvaltningen af Formalia skal frigive pengene. Entreprenør tilsyneladende
fundet og lavet aftale med.
3) Købmand/containerløsning v/Bjarne Krog: -Har snakket med Høm Brugs, og uddeleren, Anders
Jensen har desværre takket nej, da han og bestyrelse er bange for, der ikke vil være økonomi i det.
Bjarne og Jess går videre med Dagrofa, om de kunne være interesseret.
4) Kattegatforbindelsen v/Jess: Jess har modtaget mails med vedtægter og referat af foreningen mod
kattegatforbindelsen med lyntog og fast Kattegatforbindelse, for nyligt afholdte 1. møde.
Lokalrådet stiller sig kritisk overfor projektet, men vil ikke som lokalråd melde sig ind i foreningen.
Vi er dog bekymrede for konsekvenserne af en evt. linieføring gennem vores område, men
anbefaler borgere til evt. selv at melde sig ind foreningen, hvis man måtte være imod projektet for
sammen at stå stærkere.
5) Nyt fra landsbyforum v/Jess: Der har været generalforsamling. Konstellationen er den samme som
før, dvs. formand og næstformand er de samme. Alle lokalråd i Ringsted kommune får fremover et
fast beløb f.eks. 15.000kr. Disdse midler kan så bruges mod forevisning af kvittering. Ubrugte
midler leveres retur efterfølgende.
6) Nyt fra Søudvalget v/Bjarne Krog: Brugerudvalget fortsætter, vil blive genstartet med ny formand.
Pilot-naturprojektet står lidt stille i øjeblikket, bla. pga. interessekonflikter med diverse lodsejere.
Der vil blive afholdt Åbent møde om dyrevelfærd og naturpleje, i forbindelse med pilotnaturprojektet den 09.06.2022 kl. 10.00. Alle er velkomne.
7) Komikeraften v/Tonni: -har med hjælp fra Ninna og Peter taget kontakt med Patrick Padden, som
kommer sammen med en komikerkollega, til Gyrstinge den 03.06.2022 kl. 19.00 i Landsbyhuset og
underholder en times tid fra kl. 20.00. Arne bestiller øl, vand og glas. Tonni henter det og Peter
laver skilte og sætter op en uge før. Vi mødes kl. 17.30 om fredagen og gør klar med stole, lys og lys
og fadølsanlæg. Jess søger spiritusbevilling.
8) Scene i Præstegårdshaven v/Jess: Jess har sendt ansøgning til Forvaltningen og har modtaget tilbud
fra Ole Horsager. Vi søger Helhedsplanpuljen i Ringsted kommune og andre fonde, såsom
Tuborgfonden m.fl.
9) Sankt Hans – planlægning: Arne snakker med Menighedsrådsformanden. Vi holder fælles
planlægningsmøde for aktivitetsudvalget til arrangementet den 30.05.2022, men vi skal have styr
på, hvem der kan og vil være båltaler. Vores præst, Peter Boring, holdt talen sidste år,
Skolelederen, Mette… kan ikke. Vi har en liste over forslag og spørger videre.
10) Bøgebladet: Næste nummer udkommer primo juni, hvor der bl.a. vil være opslag vedr. Skt.Hansarrangementet.
11) Byråds- og udvalgsmøder: er drøftet, se punkt 2.
12) Evt.: Jazz-koncert fredag den 12.08.2022, vi satser på Pynt og Bakkesen.
Jordspyd m.m. til vores 4 Mobib-plakater skal søges efter, findes og bestilles. Vi googler det alle og
melder tilbage til Arne.
Nærboks, der har været efterspørgsler, og Jess har søgt, men søger igen, går videre med det.

