Møde i Sørbyområdets Lokalråd
Onsdag d. 6/11 - 2019 kl. 18.30 i hallen
Deltagere:

Brian Køhler Bøstrupvej 1, Bøstrup, lindelyst@gmail.com , 60880864
Poul Jørgen Larsen Kirkerupvej 86, pjl@chsystem.dk, 20253720
Orla Nielsen Overdrevsvej 4 Kirkerup, orlaandreasnielsen@gmail.com, 40280408
Jørgen Nielsen Sørby Parkvej 49, Sørby, jvn1959@gmail.com , 40184254
Per Würfel Kirkerupvej 60, Kirkerup, kirkerupvej60@yahoo.dk, 40211773
Bjarne Lauder Hvilebjergvej 1 Sørby, b.lauder@mail.tele.dk 21347903
Henrik Hansen Fladholtevej 5, Fladholte, hha@sbf.dk, 40370936
John Hviid Nielsen Toftevænget 18, Sørby, johnnielsen65@hotmail.com, 21763348
Lizzi Noye Sørby Parkvej 40, Sørby, lizzi@noye.dk, 58545322
Henning fra Sørbyhallen indbudt til punkt 6
Fraværende:

Mogens Nellemann Kirkerupvej 44, m.nellemann@mail.dk, 23344996
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1. Godkendelse af dagsorden
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2. Godkendelse af referat 24-09-2019
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Godkendt
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3. Nyt fra venner og samarbejdspartnere
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orientering
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UDDYBENDE BESKRIVELSE

BILAG

1. Landdistrikts konference 26/11 - 19 kl. 17.00 på Gerlev Idrætshøjskole
2. Årets landdistrikts indsats pris
3. Input fra borgere i Sørbymagle omkring udvikling - arbejdsgruppe. Se sendt mail.
28-08-2019
4. Skovsgård mølle - videre engagement fra lokalrådets side?
5. Inspirations tur til Fuglede og Rødvig havn omkring natur oplevelser/turisme.
6. Busborger gruppen
Busdrift 433 - skolebørn fra yderområderne til skole i Slagelse
Side 1 af 6 sider

Gratisbussen Stillinge
7. Fællesmøde inviteret af Anders Sørensen med henblik på samarbejde mellem
hallen, vennerne mfl.
8. Borgernært politi
9. Hjerteløber.
REFERAT

1. Landdistrikts konference 26/11 - 19 kl. 17.00 på Gerlev Idrætshøjskole
Interesserede kan tilmelde sig
2. Årets landdistrikts indsats pris
Uddeles på landdistriktskonferencen
3. Input fra borgere i Sørbymagle omkring udvikling - arbejdsgruppe. Se sendt mail.
28-08-2019
Fra: Familien Gundersen <aalmgundersen@gmail.com>
Date: fre. 9. aug. 2019 kl. 14.15
Subject: By- og beboermæssig udvikling af Sørby
To: <lindelyst@gmail.com>
Hej Brian,
Jeg skriver til dig som glad og tilfreds beboer i Sørby.
Jeg har sammen med bl.a. Lars Hasselbalch drøftet forholdet vedr. vores gode samfunds fortsatte udvikling såvel beboermæssig som bymæssigt.
Her tænker jeg bl.a. på den forsatte tilstrømning af nye beboere til vores by, så såvel institution,
skole og hal kan bevares.
Vi har en datter som i går havde første skoledag - her nævnte skoleleder Niels bl.a., at der på en
kort årrække har været et fald i antal klasse fra 14 til 8 klasser.
Lars og jeg m. familier ønsker naturligvis at holde sammen på byen, så vi ikke på sigt ender med
at kommunen lukker skole m.v. og byen således mister dens eksistensgrundlag for en aktiv forenings by i hal m.m.
Jeg har i længere tid haft tanker på om ejendomsmæglere har stor efterspørgsel på specielle boliger, om de ældre der bor i større ejendomme, ønsker at flytte i noget mindre, men fortsat være
bosiddende i byen og om kommunen har tanker om at gøre alvor af deres planer om at lave ny
udstykning bag Søparken.
I mit virke som selvstændig rådgivende ingeniør har jeg i mit netværk stort kendskab til folk,
som kan være behjælpelig med lokalplaner, investorer til at frembringe evt. boliger/seniorboliger
m.m.
Ja tankerne har ikke været få, men kunne vi skubbe til kabalen, så vi får flere tilflyttere og samtidig holder på de ældre som elsker by og område og så vi i fællesskab holder liv i brugs, så synes jeg vi skal gøre det.
Håber på dit/jeres input, så vi evt. kan sætte en styregruppe i gang med undersøgelser mv.
De bedste hilsner og ønsker om en god weekend.
Martin Gundersen
Søparken 1
Sørbymagle
06-11-2019
Brian har intet hørt senere
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4. Skovsgård mølle - videre engagement fra lokalrådets side?
06-11-2019
Henrik har ikke haft tid, men tager det op med Hermansen
5. Inspirations tur til Fuglede og Rødvig havn omkring natur oplevelser/turisme.
06-11-2019
Jørgen deltog på Fuglede turen – god tur!
Der kan søges 30.000 til projekter vedr. natur turisme (ide cykelturisme) VILCON har cykler
6. Busborger gruppen
a. Busdrift 433 - skolebørn fra yderområderne til skole i Slagelse
b. Gratis bussen Stillinge
Ad a
Hej Alle
I Kirkerup området slibes leer og høtyve, slås hampereb og tjæres fakler, fordi det ikke er muligt
med offentlig transport at nå skoler i Slagelse til kl. 08:00.
Man kan nå Hvilebjergskolen kl. 08.02.
Eneste mulighed for at nå skoler i Slagelse er ved at gå eller cykle til stoppested ved Gyldenholm
eller stoppe bussen på hjørnet Slagelse Landevej / Lygtevej. Det er ikke godt nok.
Oprørerne kan acceptere skift, omveje med bus og at man kommer for tidligt i skole. Men ikke at
det ikke kan lade sig gøre.
Hvem er det nu af os som er med i buskoordineringen?
Venlig hilsen
Henrik Hansen
Kære Lokalråd
Jeg bakker 100 % op om Henriks skriv. Jeg mistede en lejer for et år siden, som flyttede til Slagelse, grundet den dårlige busforbindelse, da datteren skulle starte på Antvorskov skole fra 6.
klasse. Jeg vil kraftigt foreslå, at vi får en repræsentant fra Kirkerupområdet med i buskoordineringen, da det er her man ved, hvor ”skoen trykker”, og jeg foreslår Henrik, hvis han er villig til
det. Lokalrådet skal være opmærksom på, at der er kommet mange tilflyttere til Kirkerupområdet med børn.
Mvh
Mogens Nellemann.
06-11-2019
Henrik mener vi skal undersøge hvor stort behovet er. Det vil han gerne.
Derefter kommer han tilbage med resultatet så Brian kan medtage behovet til kommende ændring af planer.
7. Fællesmøde inviteret af Anders Sørensen med henblik på samarbejde mellem hallen, vennerne mfl.
Kære alle,
Vi er i en tid hvor vi bliver nødt til at kigge på hvordan, vi måske i højere grad end tidligere, kan
tage nogle fælles drøftelser på tværs af de respektive foreninger i Sørbymagle.
Derfor har jeg forespurgt hos vennernes og hallens bestyrelse, om vi ikke skulle tage nogle fællesmøder i det næste års tid.
For at vi skal kunne forenkle processerne i disse møder, indbydes formand + et bestyrelsesmedlem mere (evt. næstformand eller anden udvalgt person) til dette møde.
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Det vil sige for Sørbymagle IF venner Torben + 1 mere
Sørbymagle IF Anders og Johnny
Hallens bestyrelse Gregers + 1 mere
Lokalrådet Brian + 1 mere
I alt 8 stk.
Forslag til mødedato. 14.november eller 25. november
Meld gerne tilbage hvilken dag der passer jer.
Ved første møde tager vi en drøftelse om hvilke ting der rører sig i de respektive foreninger,
samt hvilke visioner/tiltag vi går med og udfordringer der forstyrrer vores hverdag
Så lad os se om vi ikke kan få et godt og konstruktivt møde ud af det.
Jeg ser frem til at høre jeres respons på mødedato, og håber vi sammen kan bakke op omkring
dette.
God aften til alle,
/Anders Sørensen
06-11-2019
Fra lokalrådet deltager Brian og enten John eller Bjarne afhængig af dato
Poul Jørgen deltager fra hallen
Der foreslås en ny dato. Poul Jørgen udsender
Lokalrådets ønsker til dagsorden:
1. Lokalrådet burde have fået info om Sørby e-sport (Tysk TV)
2. Fælles kalender/platform er udviklet – hvordan får vi udbredt den? Lokalrådet lister alle
foreninger, laver henvendelse med opfordring og følger op på at det anvendes. (Brian
spørger Anne Justiniane om liste på alle foreninger i Sørby området.
3. Vi fremhæver over for udenforstående (Slagelse kommune) at vi har et fantastisk samarbejde i området (stammer fra Hashøjordningen) Har vi egentligt det – eller skal vi arbejde for at vi får det. (fodbold?)
4. Tilbud/ åbent hus udvides til f.eks. seniorer
5. Skal vi udveksle referater fra vores bestyrelsesmøder?
6. Kan vi være fælles om information til at udbrede hjerteløber systemet
7. Fælles Sct. Hans arrangement.
8. Hvordan kan 3-4 salgssteder af mad køre i Fuglebjerg. Hvad er potentialet i Sørby?
Er hallens cafeteria svaret?
8. Borgernært politi
Se vedhæftet Politi Appen og Nabohjælp
9. Hjerteløber
(se ovenstående punkt 6)
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4. Busskur i Kirkerup
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Busskuret i Kirkerup er fjernet: hvorfor, kommer der et nyt??
REFERAT

Nyt busskur opsættes i indeværende år.
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5. Promovering af lokalrådet

30

UDDYBENDE BESKRIVELSE

BILAG

Facebook: hvilken profil?? kan alle skrive på FB fra lokalrådets profil??
”Sørbyområdets Lokalråd”
WebApp: Alle i Lokalrådet vil til næste møde gennemse appen for at give input
til færdiggørelse

Hjemmeside:
Reklamesejl:
REFERAT

Nedenstående er indføjet d.d. bemærkninger med gult
Referat fra tidligere Lokalrådsmøde
Facebook:
Alle i lokalrådet kan nu skrive på Face book siden. (der mangler en del mailadresser som Brian
indsætter) 24-09-2019 Indsat
Første gang Brian skrev på siden at vi havde møde og opfordrede til indlæg, så kom der 100 indlæg. (se under evt.) Det er en god måde at kommunikere på men vi når kun 75 % af befolkningen.
Web app:
Den er pt OK men sørg for at den kommer i brug. Opfordre alle til at bruge den.
John vil prøve at sætte i gang. Hvem har adgangskoden til at skrive 24-09-2019 Det har Jørgen
Lokalrådet godkender færdiggørelse: Brian skriver til Anders og beder om faktura.
Det er vores mening at alle skal kunne indsætte alle former for foreningsaktiviteter og aktiviteter
af almen interesse. Brugere anmoder via web app om adgangskode.
Hvem er administrator Jørgen? Og i fremtiden?
24-09-2019 Det er Jørgen
Bjarne lægger en henvendelse på Facebook med opfordring om at få adgangskode til
vores WebApp
Hjemmeside udsat
Reklamesejl:
Vi vælger logo med øjne fremsendt fra Brian
Mogens synes den er rædselsfuld. Vi andre vælger den af samme grund.
Brian har ikke bestilt noget endnu, de skal laves til vores ”bus” ture i Sørby
06-11-2019
Brian har talt med Benny vedr. fremstilling.
600,- /stk.
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6. Sct. Hans aften 2020
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UDDYBENDE BESKRIVELSE
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Fremtidens Sct. Hans - med deltagelse af Henning fra markedet
REFERAT

06-11-2019

Se vores referat fra 24-09-2019
Henning fra hallen inviteres til næste møde da han ikke havde mulighed i dag.
Frittens børnekor fra markedet? Evt. lån af telt fra kommunen.
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7. Økonomi.
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Orla
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REFERAT

Bankbeholdning: 72.000,- (der bør fratrækkes 16.000 som skal tilbageføres)
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8. Eventuelt

5
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Hej Alle
Vi har fået en henvendelse i forbindelse med arrangementet ”Kunst og Kirker”
den 9 og 10. november.
Der vil blive arrangeret busser rundt til de forskellige kirker, og her er det man
spørger os, om vi kan være guider på en af busserne, der kører fra Slagelse til
kirkerne Sørbymagle – Kirkerup – Sludstrup. Som guide skal man have et godt
lokalkendskab, og kunne fortælle om, hvad man kommer forbi af seværdigheder i området.
Er der et par af jer, der vil være med til denne opgave, så giv mig et ring her i
weekenden.
Se mere på: www.kunstogkirker.dk
Bestyrelsesmedlem
Sørbyområdets Lokalråd.

Jørgen Nielsen
Sørby Parkvej 49
Sørbymagle
4200 Slagelse
REFERAT

Ingen i Lokalrådet har accepteret. Mogens, Jørgen og Thorben deltager.
Næste møde 29 januar kl. 18.00 med spisning. Poul Jørgen sender indkaldelse
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