
Sørbyområdets Lokalråd 
  

Referat Årsmøde 
29 Marts 2016  kl. 18  i Sørbyhallen 
 
26 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 

Brian Gryning valgt 
 
 

3. Lokalrådet fortæller om arbejdet i 2014 
 
Formanden gennemgik Lokalrådets arbejde med kommentarer fra 
involverede bestyrelsesmedlemmer 

 
 Der står i vores vedtægter at det er lokalrådets formål at virke for områdes særlige 
interesser som bindeled mellem offentlige myndigheder samt andre instanser, og 
borgere. Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale 
opgaver.        
  
At varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge at få 
medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.. 
De formål havde vi med da vi som en del af en lokaludviklingsplan tog på en tur rundt 
i området. 
Vi havde på forhånd sendt postkort ud og inviteret til en kop kaffe og en snak, vi 
efterspurgte de gode historier og ideer til udvikling og også de udfordringer vi står 
med herude. 
Den 6. december kørte vi rundt i området, der var stort fremmøde og vi blev taget 
rigtig godt imod og fik mange gode snakke og ideer. 
Vi har i lokalrådet udpeget et medlem som har kontakten til hvert enkelt område. 
Alle de input vi fik den dag er samlet i et lille katalog som efterfølgende er mailet ud til 
de kontaktpersoner der "turde" give os deres mailadresser. 
Vi opfordrer til at modtagerne af kataloget udbreder kendskabet i de enkelte områder 
og vi sammen får en dialog om hvordan vi kommer videre med ideerne og 
udviklingen. 
 
 
Lokaludviklingsplanen er et tiltag som Slagelse kommune har sat i søen, et tilbud til 
landdistrikterne om indflydelse på den udvikling der sker i de enkelte områder. 
Efter borgermødet i Januar 2015 stod vi tilbage med en masse ideer og forslag til 
udviklingen i vores område.  



Det passede godt ind i det nye tilbud fra Slagelse kommune om at give borgerne 
mulighed for at sætte fingeraftryk på udviklingen herude. 
Netop udvikling er der meget fokus på, emner som bosætning, tilflytning til gavn for 
skole, institutioner og erhverv.   
Arbejdspladser, som er velkomne, lokale erhvervsvirksomheder som får vokseværk 
og vil udvide. Tiltrækning af nye virksomheder. 
Udviklingen er ikke altid uden omkostninger og hvem skal opstille parametre for 
hvornår udviklingen er til gavn og glæde for vores område.  
Vi vil rigtig gerne være med i processen og sætte vores fingeraftryk. 
 
En udløber af et ønske på borgermødet blev en genoplivning af Sct. Hans aften i 
Sørby, med deltagelse at frivillige til at lave bål, heks, underholdning, båltale osv. 
gjorde det til en stor succes, som vil blive gentaget i år. 
 
Borgerstyrede budgetter er også noget nyt vi skal forholde os til, borgerstyrede 
budgetter er en metode hvor vi får en pose penge af kommunen og lokalt skal 
bestemme hvad de skal bruges til. Det er noget I kommer til at høre mere om i løbet 
af året. 
 
Sund Sørby, som vandt årets landdistriktspris i 2011, er stadig på banen med nye 
sunde tiltag.  Bla. er en Parkourbane og en Krolfbane planlagt ved hallen 
 
Et spørgsmål vi er blevet stillet bl.a. på vores tur er:" Er i også lokalråd for andet end 
Sørby ?"  Til det er svaret ja, som vores navn siger, er vi Sørbyområdets lokalråd.  
Vi er rigtig glade for at Sørbymagle er en velfungerende "hovedstad" med skole, 
institutioner, hal, foreningsliv og indkøbsmuligheder. 
Men det er af største vigtighed at snakken og sammenholdet også er hverdagen i 
vores mindre byer og samfund herude, således at vi fremstår som levende og 
attraktive steder at bo. 
Min opfordring vil altid være at sætte sig sammen med naboerne over en kop kaffe og 
dele de gode historier og ideer. 
 
 
 

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

Lokalrådet bød på spisning inden mødet fortsatte 
 

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 (ønskede at fratræde)   
Lizzi Noye (genvalgt) 
Thomas Søgaard (genvalgt) 
Thomas Buhl Larsen (valgt)  
Indelukket 1,4200 Sl. Tlf. 25680671, BuhlogBohnos.dk@os.dk 
Per Würfel (valgt) 
Kirkerupvej 60, 4200 Sl., Tlf. 40211773, kirkerupvej60@yahoo.dk 
 
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. 
Poul Jørgen orienterede om ”Sund Sørby Light” og Erling Nielsen opfordrede til 
etablering af Nabohjælp i lyset af mange indbrud i området. 

 
Dirigent: 

 
 -------------------------------------------------------------------------- 
   Brian Gryning 



 


