Lokalrådsmøde tirsdag den 3-3 marts 2020
1.

Der startes med at vi spiser hotdog og øl/vand

2.

Vi synger en sang fra højskolesangbogen

3.

Valg dirigent og stemmetæller: Steen Kisselhegn bliver valgt som dirigent

4.

Steen vælger 2 Stemme tællere Ingelise og ??

5.

Redegørelse vedr. lokalrådets arbejde og økonomi i det forgangne år:
Jess fortæller lidt om hvor meget tid han bruger men også at han synes det er
spændende og at det vil han gerne.
Han fortæller hvilke tiltag/samarbejde der har været og er på vej, cafe
Ingeborg, og skole biblioteket på kildeskolen som vi arbejder på at få udvidet
til offentligt bibliotek/mødested. Så er det tid til at vi skal tilpasse
Helhedsplanen i dette år. der er allerede nogle punkter vi har fået styr på. Og
så er der nye der kan tages fat i. Helhedsplanen kan findes på
www.landsbyforum-ringsted.dk og www.gyrstinge.dk

6.

Landsbyforum. Det er et forum der består af medlemmer fra de 10 lokalråd i
Ringsted og der bliver der snakket om helhedsplanen osv. Det er også der vi
kan søge penge til forskellige projekter (Og alle må søge de puljer det behøver
ikke være lokalrådet)

7.

Gyrstinge sø: Sø-udvalg og brugerrådet
Der bliver stadig snakket meget om Gyrstinge sø på de sociale medier, og vi
bliver nød til at tænke over hvordan vi snakker og skiver inde på Facebook.
Det nytter ikke noget at vi snakker i hver vores retning, politikerne kigger også
med og det giver et billede af at vi ikke er enige om tingene, derfor opfordrer
Jess til at man tager en snak der hvor vi mødes, over hækken eller lignende.

8.

Cykelstier: Ringsted kommune har indset at Gyrstingevej og bakkegårdsvej er
farlige skoleveje. De vil nu få lavet tegninger over cykelstier langs vejene som
der kan regnes på hvad de koster at etablere og derfra kan der søges penge.

9.

TDC mast: Der har været høring vedr. en eventuel mast mellem Gyrstinge og
Ørslevvester, der kommer svar på et tidspunkt.

10.

Bosætningsfilm: Vi er blevet tilbudt at få lavet en film gratis som vi kan bruge
til reklame om vores lokalsamfund, der vil blive taget kontakt til lokale firmaer
(alle med cvr) med tilbud om reklame i den film, det oplyses at der skal være
25 firmaer (eller private der vil støtte op med 2000.-) før filmen bliver en
realitet, der vil blive indkaldt til et beboermøde hvor der vil blive nedsat et
udvalg der kan være med til at komme med ideer til udformning af filmen.

11.

Økonomi i det forgangen år: Vi har haft en masse arrangementer og vi går ud
med et flot overskud.

12.

Kommunikation fremover: Formanden fortæller at lokalrådet ikke råder over
en facebookside, men at der er en privat mand i byen, det vil vi lave om på så
der er blevet oprettet en Facebook side (Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd) som
vil være åben for alle og administreres af alle lokalrådets medlemmer så det
ikke er en enkelt person der sidder og driver censur ud fra egen lyst.
Gå på Facebook og syntes godt om Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd der vil
komme information fra Lokalrådet. Ligesom det også vil komme på
www.Gyrstinge.dk

13.

Der arbejdes på vandreture i samarbejde med vandrefestivallen i Ringsted
kommune

14.

Nordea fonden: Der vises en film om mulig søgning af midler hos
Nordeafonden.

15.

Sundhedskonsulenter fra Ringsted kommune: Der vil komme en mulighed for
at blive kontrolleret for (kol og diabetes type II) i lokalområdet i nær fremtid.
Mere info herom når det er på plads.

16.

Landdistriktspolitik: Lokalrådet er ved at lægge sidste hånd på 2020
høringssvar

17.

Landsbyforum: Hvad vi med det

18.

Cafe Ingeborg: Har fået et mobilt køkken som de gerne vil køre ud i
lokalsamfundet og hjælpe lokalfælleskab i gang. Det er gratis, bare vi hjælper
dem med at lave mad.

19.

Der bliver ønsket at når vi laver Facebook side så skal vi tænke over at der bør
være regler som alle administratorer er klar over så de ikke modarbejder
hinanden.

20.

Hanne roser lokalrådet for at det er nemt at søge fonde ved hjælp af
Lokalrådets cvr nummer.

21.

Indkomne forslag:
Steen Mortensen fremlægger forslag om vedtægtsændringer fra næste
årsmøde.

22.

Valg
Formand: Jess genopstiller og bliver valgt igen
Jonas: Er flytte fra byen
Line: Har ikke meddelt om hun ønsker genvalg
Bodil: Ønsker ikke genvalg
Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer for de kommende 2 år.
Der er 4 kandidater så der stemmes hvor de 3 blev valgt.
Bjarne: 37 stemmer - Peter: 31 stemmer - Finn: 23 stemmer
Valg af 2 suppleanter for 1 år
Tonny fik 21 stemmer og bliver Suppleant sammen med Jan
Valg af 2 revisorer for 1 år
Kirsten
Henrik

23.

Evt.
Landbyhuset bliver 10 år som fejres d.5/9
der vil d.11/3 afholdes møde om hvordan landbyhuset skal fejres der er alle
velkomne til at møde op og komme med gode ideer.

24.

Kirsten byder vores nye præst Peter velkommen som også er her i aften.

25.

Kirsten fortæller derudover at der vil være menighedsrådsvalg d.5/9 og
opfordrer alle interesserede til at stille op, der vil være et formøde den 12/5
med information om hvem af de nuværende der ønsker genvalg.

26.

Bodil fortæller om hvor vigtigt det er med et Menighedsråd og opfordrer alle
til at møde op og støtte op om det.

Næste Lokalrådsmøde er den 19. marts 2020 kl19.30 i Længen

