
Referat af møde i Gyrstinge 

Ørslevvester Lokalråd 
 

Mødet blev afholdt den 3. maj 2023 kl. 19:00 i Præstegården (længen) 

Mødet var åbent for alle borgere i Lokalområdet 
 

Deltagere: Arne Aagesen, Steen Mortensen, Nina Overholdt, Peter B. Jensen, Jan 
Hansen, Tonni Hansen, Bjarne Krog, Jess Friis, Mette Eck 

Fraværende: Térès Pyreliers 
 

------------------------------ 
 

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat 
fra sidste møde. 
a. Referat godkendt 
b. Dagsorden godkendt 
c. Det blev enstemmigt besluttet at Steen Mortensen bliver 

ordinært medlem af Lokalrådet, så han overtager pladsen for 
Bjarne Emil. Det betyder at Steen Mortensen er med et år 
endnu. 

2. Kort orientering og opfølgning siden sidst 
a. Materiale fra ”Nej tak til kattegatforbindelsen” blev fremvist 
b. Transformerstationen GB12 

i. Muligheden var spændende, men vi synes der er for 
mange uvisse til at vi tør give os i kast med projektet. 

3. Status på cykelstien v/Jess 
a. Indvielsen 26. maj 2023 

i. Hvordan bliver den endelige skiltning i forhold til heste 
og gående? Jess spørger på forvaltningen. 

ii. Vi håber folk tager deres cykel med til indvielsen 
4. Udendørsscenen status v/Jess 

a. Forsikring 
i. Peter tager fat i Steen Kisselhegn og undersøger 

b. Byggefasen 
i. Bjarne sender oplysninger på bygherre til Jess, så vi kan 

få aftalen på plads. 



c. Indvielse 
i. Afventer, men vi vil gerne have større navn til byen 

5. Koncert(er) i Præstegårdshaven 
a. Sensommerkoncert i præstegårdshaven med Pyndt Baggesen 

i. Bjarne undersøger om de kan midt i august (18. august?). 
b. Andre større koncerter 

i. Bliver ikke i år. 
6. Skt. Hans 

a. Planlægningsgruppe 
i. Der har været afholdt møde i udvalget og 

arbejdsfordeling blev gennemgået. Der kommer klovn og 
underholder og der er styr på hele fordelingen. 

b. Bestilling af mad 
i. Det er bestilt hos kokken og jomfruen 

ii. Jess undersøger om han kan købe 6 sandsække (billig 
VVS) og lidt pløkker til vores telte 

7. Nyt fra Landsbyforum v/Jess og Peter 
a. Vi synes det er fint med grøn strøm, men er bekymret for 

larmen fra store transformerstationer, samt udsigten til at 
kigge på solcelleanlæg i stedet for skøn natur. Vi tager det op i 
Landsbyforum, og ser om vi kan finde en fælles holdning på 
tværs af Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune, så der 
bliver koordineret hvor der skal være solcelleparker.  

8. Nyt fra Sø udvalget v/ Bjarne K. 
a. Søudvalget har været i Sverige nær Malmø, og snakke med 

firmaet Klarravatten, som var ved at rense en sø op. Der var en 
med fra fiskeriforeningen og 4 fra søudvalget, men ikke nogen 
politikkere til trods for de var inviteret. Politikkerne kvitterede 
dog for initiativet og ønskede god tur.  

b. Søudvalget har taget initiativ til at holde et møde med 
fiskeriforeningen, så vi kan skabe fælles mål med indsatsen i 
søen inden vi går videre med en test-fiskning af det svenske 
firma. 

9. Byråds- og udvalgsmøder 
a. Intet nyt 

 



10. Eventuelt 
a. Hjemmesiden Gyrstinge.dk er under ombygning og Steen 

prøver at få en til at hjælpe os med at få den opdateret 
færdigt.  

b. Arne sørger for at få referater op i Ørslevvester 
c. Der var besøg af Kirkeminister og biskop i Gyrstinge i søndags, 

og det gik rigtigt godt. 
d. Bøgebladet til Kildeskolen vil fremover blive distribueret via 

AULA til de børn der bor udenfor sognet. Birgitte Niemann står 
for dette. 


