Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 8. maj 2018 i præstegården
Til stede: Steen Mortensen, Mette Eck, Bjarne Krog, Birgitte Niemann, Bodil Krag-Andersen, Arne
Aagesen, Jonas Grønskov, Jan Hansen
Afbud: Jess Friis, Térès Peyrelier

Fraværende: Kim Damsgaard Christensen
Gæster: -

1 Velkomst v/ Jonas:
- Formanden er på ferie, så næstformand Jonas leder mødet.
2 Siden sidst / opfølgning:
- Tidligere computere fra Købmand står i præstegården – 3 stk + en Ipad. Steen
tjekker om de er operationelle. Vi kan i så fald flytte en til længen.
- Samarbejdsaftale med Menighedsrådet er vist underskrevet – vi afventer en
kopi.
- Ringstednat – næppe aktuelt i år med stand.
- Købmand – Bjarne har kontaktet konceptudbyder og bedt dem vende tilbage
når flere erfaringer. Byg og Bo vil muligvis bruge resterende midler på at købe
trekantgrund, når fodboldbane er skilt fra.
- Høm-købmand henter kunder med bus i flere landsbyer en gang om ugen.
Bodil taler med købmand om evt. at skrive indlæg til Bøgebladet om turen. Og
spørger om han også bringer varer ud.
- Skt. Hans: GIF har ytret ønske om selv at inkassere evt overskud på barsalg. Vi
vælger dog at fastholde kutyme i år – alternativt må vi selv stå for bar også.
3 Landsbyforum:
Helhedsplanpulje skal evalueres.
Møde med politikere 11. juni. Bjarne har anmodet formanden om at
Landsbyforum bør se på kommuneplan (da meget omfattende for hvert enkelt
råd…)
4 Sø-udvalg:
Udvalget har været på ”vedligeholdelsestur” søen rundt, som optakt til møde om
samme med forvaltningen. Det er blevet diskuteret, hvor vidt der skal udbetales
midler til vedligehold via et CVR-nummer, eller om kommunen selv vil stå for
opgaven.
5 Aktivitetsliste:
Gennemgang af listen. Arkivet forlader listen, da selvstændig forening nu.
Teleudvalg har brug for en genopfriskning – stadig forbindelsesproblemer!
Ligeledes skal udlejning af borde/stole/telt sættes i system.
6 Skt. Hans:
Mad stadig på tegnebræt. Dorte Andersen kan desværre ikke være båltaler –
Kirsten forsøger at spørge læge Svend Åge Madsen – alt. Jonas Grønskov.
Arne bestiller hoppeborg. Der skal bestilles spiritusbevilling. Sidste detaljer på
næste møde.
7 Markedsdag 31/5:
Bodil foreslår fælles bod for brugere af præstegård. Har allerede taget en del
kontakter. Lokalråd kan evt. opstille borde og stole for at vise, hvad vi udlejer.
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Afhængig af vejr kan telt også komme på tale! Bjarne og Jan hjælper med
opstilling.
Sælger vi noget, går pengene til 6. klasses Englandstur. Udlejer vi noget på
dagen, går penge ligeledes til 6. klasse.
8 Ørslevvester gadekær:
Birgitte har holdt møde med Vera og Elisabeth. Slutdato for projektet (og
midler) er den 1.7.18. Der mangler et permanent skilt med ordensregler, evt. lidt
redskaber til legeplads.
I løbet af sommeren bør vi kontakte landsbypedeller et par gange, for at få slået
brændenælder.
Evt. arrangere arbejdsdag sidst på sommeren eller til foråret, for at træbeskytte
hytter og oprydning.
9 Jazzkoncert:
Udvalgsmøde inden Bøgeblad, så detaljer på plads. (scene? Spiritusbevilling?
Ølsalg? Egenbetaling? Ansøgning til Kulturpulje (Jonas) Opslag til Bøgeblad.
Evt. holde møde 23/5 inden menighedsrådsmøde.
10 Trafikhelhedsplan ved skole:
50.000 + moms skal fremskaffes til målfast tegning. – ca. 1/3 skal
egenfinansieres. Vi er nødt til at få mandat til midler før ansøgning (fra skole,
menighedsråd, andet?)
11 Bøgebladet:
Deadline mail snart på vej…
Der skal være indlæg om Skt. Hans, koncert, Høm brugs.
Térès får ekstra blade til skovbh – Birgitte får ekstra til skole.
12 Byråd.
På mandag 14/5
13 Evt.:
- Menighedsmøde med spisning 10/6 kl. 17 – er det annonceret?
- Lokalrådet kunne sammen tage til borgspil i Ruds Vedby i august.
Næste møde 12. juni – Térès bager.
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