Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 12. juni 2018 i præstegården
Til stede: Steen Mortensen, Bjarne Krog, Birgitte Niemann, Bodil Krag-Andersen, Arne Aagesen, Jan
Hansen, Kim Damsgaard Christensen, Jess Friis, Térès Peyrelier
Afbud: Jonas Grønskov, Mette Eck

Fraværende: -

Gæster: 1 Velkomst v/ Jess:
2 Siden sidst / opfølgning:
- Ved skolebestyrelsesmødet forleden blev det oplyst, at markedsdagen indbragte
ca. 18.000 kr., heraf 1.046 fra ”brugere af præstegården”. Formentlig mellem
400-500 besøgende. Gentages formentlig næste år.
3 Landsbyforum:
Har netop haft møde med politikere. Der blev primært diskuteret helhedsplan og
bredbåndspulje. Der afholdes nyt møde Økonomiudvalget i sensommeren.
Landsbyforum og byråd har i fællesskab udarbejdet en pjece med omtale og
evaluering af Helhedsplanpuljen. Der er udført projekter for en værdi på mellem
8 og 12 mio. kroner! – men også rigtig meget papirarbejde!
Møde torsdag 14.6. ang. evaluering af ovenstående møde og ansøgninger.
4 Sø-udvalg:
Sø-vandring afholdt mandag 11.6. Ca. 30 deltagere. Indlæg fra sø-udvalg og Jon
Feilberg og Eilif Byrnak fra forvaltningen. Der er vedtaget
vedligeholdelsesbudget på kr. 5000, som efter udlæg kan refunderes gennem
Lokalrådet.
Jess refererer fra aftenen til avisen.
5 Skt. Hans:
Gennemgang af to-do-liste: Birgitte skriver skilte – Arne sætter op. Jonas laver
vagtplan til baren. Jonas står for strøm og højtalere. Jess tjekker leje af
slushice/popcorn hos Malene. Jess har ansøgt om kr. 3000 i tilskud fra
Temaudviklingspuljen. Mette hjælper med salat mm lørdag eftermiddag. Øvrige
punkter har Bodil styr på.
Der trænger til oprydning i vores ting i laden. Vi beslutter oprydningsdato på
næste møde + alternativ ”nøglebærer” til laden.
6 Jazz-koncert:
Jess har ansøgt Kulturpulje om kr. 8000 til musik. Der indkaldes til jazzudvalgsmøde tirsdag 3.7. kl. 19.30 hos Jess.
7 Aktivitetsliste:
Blev udsat, men nedenstående skulle have været diskuteret:
Teleudvalg har brug for en genopfriskning – stadig forbindelsesproblemer!
Ligeledes skal udlejning af borde/stole/telt sættes i system.
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.
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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.
Men ellers betragtes projektet afsluttet, til senere evaluering.
9 Trafik:
- Der mangler penge til projekter. Gyrstingevej skal prioriteres, men tidligst i
2019 tages stilling til tiltag!
10 Bøgebladet:
Stor skrivelyst! Der er trykt ekstra blade til hhv. skole og skovbørnehave til
udensognsbørn. Birgitte undersøger hos Lemann, hvad det evt. koster med farve
inde i bladet. Tilføj om muligt foto af skole også på forsiden.
Kim overtager uddelingsrute fra Max.
11 Byråd:
- ingen har deltaget…
12 Evt.:
- Kirkekor desværre nedlagt, da organist mener han skal have løn. Evt.
mangler/klager over sendes skriftligt til Menighedsrådet.
- Forslag om fejring af Grundlovsdag med taler i Gyrstinge næste år.
- Tirsdagsklubben grundlagt i 1975, men fejrer først jubilæum i år! (1978-2018)
- Kommende mødedatoer: 15/8, 11/9, 2/10, 13/11, -12, 8/1, 5/2, 5/3, 14/3
(årsmøde), 9/4, 7/5, 11/6.
Næste møde: 15/8 – Kim bager

Følges!

