
Sørbyområdets Lokalråd 
 

Referat årsmøde d. 9. marts 2022  
kl. 19 i Sørbyhallen 

          
25 borgere var fremmødt 

 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst v formanden 

 
2. Korte indlæg af lokale ildsjæle  

 

• Støjgener i Sørbymagle fra Slagelse – Næstved vejen (Vej 22) 
En repræsentant fra menighedsrådet vil gennemgå hvordan støjproblemerne på       
Præstegården i Sørbymagle forventes håndteret, herunder hvilke muligheder for 
tilskud til støjdæmpende foranstaltninger som findes. 

 Henrik Hansen gennemgik de muligheder der er når der skal støjdæmpes 
 

• Udbygning af Sørbyhallen til event center 
Slagelse byråd forventes primo 2022 at tage stilling til et byggeprojekt af en større 
udbygning af Sørbyhallen. Initiativtagerne er Sørby e-sport og Sørbymagle IF. 
Gregers Maglekær (formand for Sørby hallens bestyrelse) vil præsentere visionerne 
og byggeplanerne. Lokalrådet har ikke tidligere været inddraget i planerne. 

 Gregers Maglekær præsenterede planerne (se power point præsentation) 
 

• Nedlæggelsen af buslinje 433 
Slagelse kommune nedlagde sommeren 2021 buslinje 433. I stedet har kommunen 
startet en fri bus (gratis bus) som kører i begge retninger på ringruten Slagelse – 
Sørbymagle – Dalmose – Flakkebjerg – Fårdrup – Slots Bjergby – Slagelse. I 
Bøstrup, Lorup og Kirkerup området er linje 433 for skolebørn erstattet af visiterede 
kørsler (taxakørsel betalt Slagelse kommune) til og fra skole. 
Lokalrådet blev først inddraget i nedlæggelsen af linje 433, efter at den politiske 
beslutning reelt var taget. Efterfølgende nedsatte kommunen en busfølgegruppe. En 
repræsentant for busfølegruppen vil orientere om processen og forventede 
kommende ændringer i fribussens rute og nye køreplan. 

 Henrik Hansen gennemgik forløbet 

 
3. Valg af dirigent 
 

John Hviid Nielsen blev valgt 
 

4. Kort formandsberetning m.  
 
Brian Køhler gennemgik kort at formålet med Lokalrådet er at være bindeled mellem 
borgere og Kommune 
 
Lokalrådet følger og inddrages i Lokalplaner og trafiksikkerhedsplaner. 
I øjeblikket er der planer om byggegrunde og boliger i fortsættelse af Søparken, Ellys 
have og på hovedgaden 
 



Han nævnte at Lokalrådet arrangerer Sankthansbål, affaldsindsamling, og at der nu er 
matrikelløs ungdomsklub 2 dage om ugen 
 
Endelig har lokalrådet lavet Lokal Udviklings Plan LUP. Nu skal vi se på BLUP, 
Bæredygtig Lokal Udviklings Plan. 

 

5. Godkendelse af regnskab for 2 år (v. kassereren) 
 
Orla Nielsen gennemgik regnskabet (kopi indsat efter referatet) 
 
Godkendt 

 

6. Indkomne forslag 
Forslag til årsmødet fremsendes senest 8 dg. før til formanden 
Brian Køhler Jørgensen Bøstrupvej 1, Bøstrup, mail: lindelyst@gmail.com, 60880864 
 
Ingen forslag er indkommet 
 

7. Fastsættelse af kontingent iht. vedtægterne 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal være ”0” kr 
 
Godkendt 
 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter  
 
Brian Køhler  
Poul Jørgen Larsen   
Henrik Hansen  
Orla Nielsen  
Jørgen Nielsen   
Mogens Nellemann  
John Hviid Nielsen     
Lizzi Noye   
Per Würfel  
 
Alle genvalgt 
 

9. Valg af revisorer og suppleant  
 
Flemming Hansen  
Benny Pedersen 
  
Begge genvalgt 
 
Revisorsuppleant 
 
Kaj Andersen Overdrevsvej 5 blev valgt 
Mail: kasavest@gmail.com, Mobil: 26614305 
 

10. Evt. 
 
Der blev stillet spørgsmål om der var planer om fjernvarme i Sørby, ingen planer. 
Forslag om anskaffelse af rickshaw cykler til etablering af cykelture med ældre. 
Der blev spurgt fra Lokalrådet hvordan mødedeltagere så indkaldelsen 
Det var via Uge Nyt og Facebook 

mailto:lindelyst@gmail.com
mailto:kasavest@gmail.com


 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Dirigentens godkendelse af referat 
 


