
Sørbyområdets Lokalråd 
  

Referat Årsmøde 
24 Marts 2014 kl. 18 i Sørbyhallen 
 
18 borgere var fremmødt 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst 

Formanden bød velkommen, og fortalte om mulighederne efter spisningen til at høre 
om arbejdet i Lokalrådet. 
Nævnte med stikord arbejdet med lokalmiljø, attraktive lokale muligheder, 
trafiksanering, udstykningsmuligheder og borgerhenvendelser. 
Af større emner som lokalrådet havde arbejdet med og som ville blive uddybet efter 
maden var ansøgning til Slagelse Kommune vdr Sund Sørby projektet, sti plan 
arbejdet i samarbejde med Slagelse kommune og stormødet vdr Kloakering i 
Kirkerup området. 
 

2. Valg af dirigent 
Anders Jensen valgt 

 

Lokalrådet bød på spisning inden mødet fortsatte  
 

3. Lokalrådet fortæller om arbejdet i 2013 
 

Sund Sørby projektet 
Poul Jørgen Larsen fortalte om det reviderede Sund Sørby projekt som indebærer 
udvidelse af Sørbyhallen for at tilpasse fritidsområdet til fremtidens krav og ønsker. 
Projektansøgning er fremsendt til Slagelse Kommune. 
Der tegner sig en fremtid, hvor udviklingen går fra holdsport på faste ugentlige 
tidspunkter, til mere individuel selvorganiseret motion og sport, gerne for hele familien 
samlet. En fremtid hvor ”de anderledes unge” skal have mulighed for at dyrke deres 
interesser uden at vi tilbyder og påtvinger dem firkantede faste rammer. 
Tilgængelighed, åbenhed, mangfoldighed, fleksibilitet, kvalitet og fornyelse er 
ledeord, som skal være bærende og som den traditionelle sportshal og 
idrætsforening har svært ved at honorere i dag. 
Med til at skabe et godt miljø hører mulighed for aktive væresteder og aktivitet både 
ude og inde. Derfor er etablering af multirum, til brug for bevægelse, klub, teater, 
musik og andre nærkulturelle formål med i projektet. Også udendørs skabes der 
mange muligheder som f.eks. kondisti i nærliggende skov og udendørs trænings- og 
legemuligheder. Hallens cafe skal kunne tilbyde sund og bæredygtig mad til centrets 
brugere og ikke mindst til byens borgere. Der er ikke nærliggende spisesteder i 
området i dag. 
 
Kloakering af Kirkerup og Bøstrup 
Niels Einar Jensen fortalte at det i begyndelsen af 2013 blev det klart for beboerne i 
lokalområderne, at Slagelse kommune var langt fremme med planer om 
separatkloakering for hhv. spildevand og overfladevand i Kirkerup – og 
Bøstrupområdet.  



Budgetterne var store, den omfattede lokalbefolkning var lille, og den forventede 
positive miljøeffekt var helt fraværende. På den baggrund åbnedes en debat i 
dagspressen og direkte med byrådet. Dette resulterede i en vis eftertænksomhed hos 
nogle politikere, og byrådet foreslog, at projektet blev sat på stand by en periode, og 
at der åbnedes for en dialog med de kloakeringsramte. Sørbyområdets lokalråd 
medvirkede ved et indledende beboermøde, hvor der blev nedsat en lokal 
arbejdsgruppe (Kirkerupgruppen), der i løbet af sommeren deltog i en række møder 
med kommunale embedsmænd, SK-forsyningsansatte og repræsentanter for det 
projekterende ingeniørfirma. Møderne forløb positivt og konstruktivt, og projektet blev 
beriget med input om de faktiske kloakeringsproblemer i området. Hovedproblemet er 
afledningen af overfladevand, medens udledningen af u-renset spildevand til 
Snogebækken/Tranebækken har vist sig ikke at have negativ effekt på 
vandkvaliteten. Vandløbene er faktisk blevet stadig renere gennem de senere år.. Et 
revideret projekt blev færdiggjort i løbet af vinteren 2013-2014, men på grund af den 
fortsat meget høje pris og den helt fraværende miljøeffekt udskød kommunens 
Erhvervs-Plan-og Miljøudvalg på et møde den 3. marts 2014 kloakeringsprojektet. 
Udvalget ønsker: 1) at få en mere detaljeret økonomisk beregning af det fremlagte 
projekt og 2) at undersøge alternative muligheder til en egentlig kloakering. En af 
alternativerne, der undersøges, er muligheden for at inddrage ændringer i 
Snogebækken ved Kirkerup som en del af løsningen. Udvalgets beslutning betyder, 
at kloakering ikke iværksættes i 2014. 
 
Stiplanen i Slagelse kommune 
Thorben Pedersen fortalte om at der blev udsendt et oplæg til stiplan i Slagelse 
kommune. Der var ikke mange positive omtaler omkring dette, men i vores lokalråd 
nedsatte vi en arbejdsgruppe på 3 personer. Jørgen, Niels Ejner og undertegnede 
som vendte hele planen på hovedet – vi gik ud fra, at der var så meget positivt i 
oplægget, at man burde arbejde med nogle områder. 
Kommunen nedsatte et udvalg, eller en støttegruppe for interessegrupperne og 
planlæggerne i kommunen. Et godt tiltag som førte til en god og grundig dialog og 
vort lokalråds engagement blev fremhævet som et godt eksempel. 
Vi holdt i støttegruppen 3 møder og nåede frem til et godt og positivt oplæg.  
Der blev holdt offentlige møder og de fremmødte fik svar på deres spørgsmål.  
Der blev taget hensyn til alle parter og i et par tilfælde tog formanden Niels 
Jørgensen ( C )  ud og talte med lodsejere som ikke var sikre på at have forstået 
oplægget – godt gjort og stor ros til ham. 
Støttegruppen fortsætter og har på sidste møde lavet et oplæg til prioritering af 
områder. Korsør er godt med omkring en mulighed for at komme rundt om ”Noret ” og 
der er andre gode forslag.  
Kort og godt blev et fejlbehæftet oplæg vendt til et godt stykke værktøj som nu kan 
bruges. Vi kan være stolte af at være med blandt de aktive borgere som arbejder 
positivt med  oplæg der kommer fra kommunen. 
 
 
Efterfølgende debat blandt alle hvor alternative holdninger og meninger til 
orienteringsindhold blev luftet. 
 

4. Godkendelse af regnskab (v. kassereren) 
Det reviderede regnskab blev godkendt.(indscannet i dette dokument) 
Årsag til manglende tilskud for 2013 fra Slagelse Kommune, er at Lokalrådet sent 
indsendte ansøgning. Det betyder at der i næste års regnskab forhåbentligt bliver 
tilskud for 2 år. 



 
5. Indkomne forslag 

Der var ikke fremsendt forslag til formanden 
 

6. Fastsættelse af kontingent iht. vedtægterne 
Bestyrelsens forslag at kontingentet fortsat skal være ”0” kr  blev vedtaget 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter (alle er på valg hvert år) 
Line Jørgensen (genopstiller ikke)    
Poul Jørgen Larsen (genvalgt)  
Thorben C.H. Pedersen (genvalgt)   
Jette Landsvig (genvalgt)   
Torben Hansen (genopstiller ikke)   
Jørgen Nielsen (genvalgt)   
Mogens Nellemann (genvalgt) 
Niels Ejner Jensen (genvalgt)   
Ud over ovenstående genvalg blev Brian Jørgensen Bøstrup valgt  
Suppleanter 
Lizzi Noye (genvalgt) 
 
   

 
8. Valg af revisorer og suppleant (alle er på valg hvert år) 

Bent Fischer (genvalgt)    
Benny Pedersen (genvalgt) 
 
Revisorsuppleant 
Flemming Hansen (genvalgt) 
 

9. Evt. 
Henning Pedersen orienterede om sit arbejde omkring gadekæret som trænger til en 
kærlig hånd (Thorben Pedersen tager aktion) 
Jytte Jensen orienterede om kedelige episoder med unge mennesker ved ”trekanten” 

 
 
 Dirigent: 
 
 -------------------------------------------------------------------------- 
   Anders Jensen 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende møde: 
 
 Brian Jørgensen Ny Formand 
 Poul Jørgen Larsen Næstformand/sekretær 

Thorben Pedersen Kasserer 



 
 


