Sørbyområdets Lokalråd
Referat Årsmøde

23 Marts 2015 kl. 18 i Sørbyhallen
19 borgere var fremmødt
Dagsorden:
1.

Velkomst
Formanden bød velkommen, og fortalte om mulighederne efter spisningen til at høre
om arbejdet i Lokalrådet.

2.

Valg af dirigent
Poul Landsvig valgt

Lokalrådet bød på spisning inden mødet fortsatte
3.

Lokalrådet fortæller om arbejdet i 2014
Formanden gennemgik Lokalrådets arbejde med kommentarer fra
involverede bestyrelsesmedlemmer
Kloakering
Slagelse kommune har vedtaget en spildevandsplan som indebærer kloakering i
landsbyerne og det åbne land. For vores vedkommende drejer det sig om kloakering i
de mindre landsbyer. Der har i flere år været arbejdet på at få kloakeret bl.a. Kirkerup
og Bøstrup og arbejdet er nu klar til at blive sat i gang efter borgermøder og lokale
møder med de berørte. Niels Einer har ydet en stor indsats for lokalrådet og været
inddraget i arbejdet i forhold til de lokale forhold. Spildevandsplanen kan i sin helhed
ses på kommunens hjemmeside.
Niels Einer Jensen supplerede.
Kvalitetsstier i Danmark.
Thorben Pedersen har i lang tid arbejdet sammen med en arbejdsgruppe i Slagelse
kommune omkring kortlægning af stier og spor i det åbne land. Thorben uddybede
arbejdet og beskrev status.
Det gode seniorliv i landsbyen
Thorben har deltaget i en temadag på Christiansborg under overskriften: Hvordan får
vi skab nogle gode forhold så den ældre generation kan blive boende i vores landsby.
Thorben fortalte kort om dette.
Borgermøde
Vi har i lokalrådet ønsket at sætte fokus på den fortsatte udvikling i lokalområdet i og
omkring Sørbymagle. I samarbejde med Sund Sørby indkaldte vi til borgermøde først
på året. Målet var dels igen at får fokus på Sund Sørby og for lokalrådet mere
specifikt at få ideer og input til hvad folk i området har af ønsker for udviklingen
herude. Vi inviterede en række politikere fra Slagelse Kommune samt

foredragsholder Carsten Blomberg Hansen fra landudvikling DGI. Carsten kom med
en række bud på hvad udfordringerne er i dag for landdistrikterne, samt hvorledes
disse udfordringer tackles andre steder i landet. Carsten lagde op til en debat om
hvorledes man får mest ud af de midler der er til rådighed samt en nytænkning
omkring dette. Dernæst var der mulighed for politikerne til at give deres syn på
udviklingen i vores område og en efterfølgende debat med politikerne.
Efterfølgende havde vi arrangeret et ideværksted med 5 interesseområder hvor de
fremmødte kunne komme med ideer og visioner. Ud af denne dag er der kommet en
masse nye gode ideer som vi i Lokalrådet skal arbejde videre med og få struktureret i
den fortsatte udvikling af vores område. En af ideerne fra borgermødet er en højere
grad af fællesskab, derfor har vi i Lokalrådet besluttet at genoplive vores arrangement
omkring skt. Hans aften hvor Thorben er tovholder.
Sund Sørby
Poul Jørgen gav efterfølgende en status omkring Sund Sørby, hvor styregruppen har
haft præsentation af projektet for Slagelse Kommunens Kulturudvalg som var inviteret
til møde i Sørbyhallen 03-03-2015.
Poul Jørgen gennemgik baggrund, projektforløb, opland til Sund Sørby projektet,
vision og økonomi. (se vedhæftet præsentation) Vor arkitekt firma gennemgik indhold
i projektet.
Projektet blev meget godt modtaget af hele udvalget og de 5 fra administrationen.
Kommentarer som ”lige i tidsånden” og ”flot og gennemarbejdet projekt” blev
responderet.
Vi afventer nu om projektet nyder fremme ved kommende budgetlægninger i Slagelse
Kommune.
Lokalplan
Det er med glæde at vi kan konstatere at der fortsat er interesse for at udstykke
byggegrunde i Sørbymagle, senest Lokalplan 1127 som tager udgangspunkt i den
gamle lokalplan 1043. Dette betyder bl.a. at kørsel ind til de nye boligområder som
tidligere var planlagt til at ske via ringvejen, nu er foreslået til at ske via Hvilebjergvej.
Oprindeligt var det planlagt at Ringvejen på sigt skulle have forbindelse til Kirkerupvej
for at mindske trafikken i midtbyen.
Desuden er der i den foreslåede lokalplan stillet forslag om minimale vejbredder og
små byggegrunde i boligområdet. Dette har lokalrådet gjort indsigelser i forhold til,
begrundet i en bekymring omkring trafikforhold ved skole, institution og hal. Desuden
ønsker lokalrådet at der bliver attraktive grunde og boligområder for nytilflyttere i
forhold til størrelse og kvalitet af grunde.
I forhold til bekymring omkring trafiksikkerheden afholdte Lokalrådet et møde med
skole, institutioner, hallen og naboer, samt formanden for planudvalget, hvorefter vi
indsendte indsigelse.
Slagelse kommune har vedtaget at beslutningskompetencer der ikke har principiel
betydning bliver overdraget til kommunens administration i fremtiden. Det betyder at
det ikke længere er politikerne der vedtager disse beslutninger men
embedsmændene.
Pt. er vi i dialog med kommunen om den foreslåede og fremtidige udstykning. Vi
mener at det er i lokalområdet herude at der ligger en viden omkring lokale forhold og
ønsker i den forbindelse, så vi opfordrer derfor kommunen til at gøre brug af os.
Jørgen vil efterfølgende give en status på Lokalplan 1127 arbejdet.
Samarbejdet med Slagelse Kommune
Der er fra kommunens side på flere områder lagt op til at lægge kompetence på flere
felter ud til lokalrådene. Der bliver talt om borgerdreven innovation og lokale

udviklingsplaner. Der er hermed lagt op til at man lokalt kan forvalte nogle midler til
aktiviteter og forbedringer ude i lokalsamfundene. Det er et ønske fra kommunens
side at man lokalt laver udviklingsplaner for de mindre lokale samfund. Til disse tiltag
er der afsat midler på kommunens budget. En frygt kan være at det rent administrativt
vil være en stor arbejdsbyrde for kommunen at have denne tilknytning til de mange
lokalråd. Lokalrådene er hele tiden i dialog med kommunen om hvordan disse tiltag
skal føres ud i livet. Der bliver jævnligt afholdt møder og seminar med kommunen, der
bliver uddannet lokaludviklingsagenter fra lokalrådene. Lokalrådene har et
samarbejdsorgan der hedder landliv Slagelse, det tidligere kontaktudvalg hvor vi også
drøfter samarbejdet med kommunen. Det er vores ønske at vi skal have et gensidigt
godt samarbejde med kommunen til gavn for alle parter. Det er os der bor herude der
ved hvordan det fungerer lokalt og det er kommunen der kender og fastsætter regler
og rammer.

4.

Godkendelse af regnskab (v. kassereren)
Det reviderede regnskab blev godkendt.(indscannet i dette dokument)

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)
Brian Køhler Jørgensen (genvalgt)
Poul Jørgen Larsen (genvalgt)
Thorben C.H. Pedersen (genvalgt)
Jette Landsvig (genvalgt)
Jørgen Nielsen (genvalgt)
Mogens Nellemann (genvalgt)
Niels Einer Jensen (genvalgt)
Lizzi Noye (valgt)
Thomas Søgaard (valgt)
Alle blev valgt til bestyrelsen (ingen suppleanter)

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. Han opfordrer til at der opsættes borde og bænke.

Dirigent:
-------------------------------------------------------------------------Poul Landsvig

