Referat møde i Sørbyområdets Lokalråd
Dato 12-10-2020
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
Per Würfel Kirkerupvej 60, Kirkerup, kirkerupvej60@yahoo.dk, 40211773
Henrik Hansen Fladholtevej 5, Fladholte, hha@sbf.dk, 40370936
Mogens Nellemann Kirkerupvej 44, m.nellemann@mail.dk, 23344996
Jørgen Nielsen Sørby Parkvej 49, Sørby, jvn1959@gmail.com , 40184254
John Hviid Nielsen Toftevænget 18, Sørby, johnnielsen65@hotmail.com, 21763348
Fraværende:

Bjarne Lauder Hvilebjergvej 1 Sørby, b.lauder@mail.tele.dk 21347903
Lizzi Noye Sørby Parkvej 40, Sørby, lizzi@noye.dk, 58545322
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1. Godkendelse af dagsorden
UDDYBENDE BESKRIVELSE
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Vi indsætter punkt 10 fra sidste gang (lokalrådets arbejdsform)
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Godkendt

BEHANDLINGS-

FORSLAGS-

TID –

FORM

STILLER

MIN.

2. Godkendelse af referat 04-03-2020
UDDYBENDE BESKRIVELSE
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REFERAT

Godkendt
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3. Nyt fra venner og samarbejdspartnere
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orientering

15

UDDYBENDE BESKRIVELSE

BILAG

Orientering omkring genoptagelse af udbygningsplaner i Sørbyhallen
samt orientering om møde mellem SIF formand, næstformand og undertegnede, vores holdning til dette??
Dialogmøder med kommunen.

REFERAT

Alle dialogmøder aflyst
Der har været lokal/byvandringer bl.a. Havrebjerg, Rude og Fårdrup (god ide som bør fortsætte)
Projektet vdr. evt. udbygning af Sørbyhallen afventer stadig 3 behandling.
Stort problem med utæt hal tag. Skal SIF i fremtiden betale mere for hal tid for at halbestyrelsen
kan lave tag.
Søg midler nu i ”Spar Trelleborg” og ”Den lille Bikube” (se bilag fra Mogens)
Lokalrådet bakker op om at problemet med taget skal løses nu.
PJL sende haludbygnings ide. Efter nærmere undersøgelse kan referent oplyse at jeg ikke har
modtaget nogen tegninger.

4. Udstykning Hvilebjerg
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Brian
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UDDYBENDE BESKRIVELSE
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Hvad er status efter borgermødet.
REFERAT

Borgermødet medførte at ældreboligerne ikke er kommet videre.
Se link
Lokalplan 1168
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=slagelse&ID=122361
Hvidbog
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=slagelse&ID=122362
Det er stadig problemet vdr trafik på Hvilebjergvej.

Side 2 af 5 sider

4. Hundeskov
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UDDYBENDE BESKRIVELSE
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Forslag fra borger omkring placering og etablering af hundelegeplads.

Se
med
send
t

Lokalrådet skal give grønt lys vedr. hundelegeplads som vist på Google Earth
Kommunen vil gerne opsætte hegn og vedligeholde græs (efter sigende har de
pengene)
Brugerne skal holde det rent for hundelorte
Kommunen beder om at Lokalrådet siger god for dette projekt
Jeg synes egentlig at der bør være en høring blandt de nærmeste naboer først
Hvad hvis der bliver stor brug af ”legepladsen” vedr. biler. Det er en stillevej.

REFERAT

Lokalrådet er usikker mht. placering midt i byområde. Der kan komme problemer vdr parkering/støj m.v.
Lokalrådet ønsker før evt. accept at der sker høring blandt de nærmeste naboer.
Er alle naboer positive er Lokalrådet også.
I mellemtiden undersøger Lokalrådet alternativer bag Sørbyhallen. (Poul Jørgen)
Initiativtager sørger for nabohøring med hjælp fra Lokalrådet. (Jørgen Nielsen og John Nielsen)
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5. Trafik/befordring i vores område
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UDDYBENDE BESKRIVELSE
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Busskuret i Kirkerup er fjernet
Befordring af skolebørn til Hvilebjerg og skoler i Slagelse
REFERAT

Vedr. begge områder: Intet er sket
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6. Skovsgård mølle - videre engagement fra lo-
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kalrådets side?
UDDYBENDE BESKRIVELSE
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Hvor er projektet - vores engagement.
REFERAT

Det undersøges (Henrik Hansen) i øjeblikket om der kan etableres et reelt møllelaug.
Indtil videre har Lokalrådet ingen del i udviklingen.
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6. Årsmøde i Lokalrådet
UDDYBENDE BESKRIVELSE

BILAG

Skal vi udsætte til næste år eller ændre dato for årsmøde??
Kan vi - må vi.

REFERAT

Ja vi må og kan.
Årsmødet udskydes til næste år da Corona situationen stadig er usikker.
Vi gennemfører det så snart det bliver muligt
Det reviderede regnskab er gennemført og godkendt d.d. (vedhæftet dette referat)
Det anvendes til ansøgning til tilskud 2020 (vi havde planlagt og ofret penge på Årsmødet som
måtte aflyses)
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7. Økonomi.
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REFERAT

1. januar 2020 var der indestående
Siden brugt 8.527 (se regnskab)
P.t. er bankbeholdning ca. 44.000
Egenkapitalen er ca. 27.000

8. Eventuelt
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UDDYBENDE BESKRIVELSE
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Repræsentantskab Sørbyhallen (Ændres til direkte valg gennem generalforsamling?)
REFERAT

Vi kan ikke pege på noget bedre end repræsentantskabet.
Kredsen kunne evt. udvides, og repræsentantskabet kunne indkaldes til et midtvejs møde hvor
tilbageblik og fremdrift drøftes.
Det vi kan gøre bedre, er at der bliver informeret til alle deltagere, og at alle indkaldes.
De enkelte foreninger skal også være bedre til at kræve synspunkter fremført i bestyrelsen.
Sct. Hans. Vi gennemfører næste gang som planlagt i år.
Tænk på emner til medlemmer i Lokalrådet til årsmødet.
Punkt 10. Lokalrådets arbejdsform udsættes til næste gang, men Orla opfordrer til at vi promoverer vores arbejde på det kommende årsmøde.
Jørgen kontakter kommunen vedr. direkte ”link” til Lokalråd, samt lægger beslutning vedr. hundeskov på Facebook
Næste møde dato: 30 -11-2020 kl. 18 med spisning. Brian tilbyder hent og bring.

PJL: Husk at søge tilskud
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