Mødereferat
Sørbyområdets Lokalråd 30/11-20 kl. 18.00 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
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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REFERAT

Dagsorden udvidet med ny lokalplan (Ellys have)
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2. Godkendelse af referat 12/10-2020
UDDYBENDE BESKRIVELSE

BILAG

REFERAT

Godkendt
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3. Nyt fra venner og samarbejdspartnere
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orientering
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Orientering omkring Sørbyhallen samt orientering om møde mellem SIF
formand, næstformand og undertegnede.
Repræsentantskab Sørbyhallen (Ændres til direkte valg gennem generalforsamling?)

REFERAT

12-10-2020
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 Brian oplyse at jeg ikke har modtaget nogen tegninger.

30-11-2020
Der er søgt midler til utæt tag hos ovenstående
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4. Udstykning Hvilebjerg/Ellys Have 1233
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BILAG

REFERAT

Udstykning Hvilebjerg
Intet nyt iht. Brian

Ellys Have 1233

Lokalrådet har ingen kommentarer
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5. Hundeskov
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UDDYBENDE BESKRIVELSE
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Forslag fra borger omkring placering og etablering af hundelegeplads.

Se
medsendt

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

12-10-2020
Lokalrådet er usikker mht. placering midt i byområde. Der kan komme problemer vedr. 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)
30-11-2020
Beboerforening på Egebjergvej ved ”kælkebakken” er ikke interesserede selv om over ½-delen
har hund.
Forslag til hundeskov placering i stedet for (se nedenstående) Hvem ejer denne plet? Er det præsteskov?
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Ovenstående undersøges af Mogens, Thorben og Henrik
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6. Trafik/befordring i vores område
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rik/Brian
UDDYBENDE BESKRIVELSE

BILAG

Skolebussen ophører ved udgangen af skoleåret
Slagelse kommune foreslår en fribus... hvad foreslår vi
Anne Justiano og Oliver Klanert kommer kl. 18.00 og forelægger fribus 2.0
projekt.
REFERAT

Hej Brian,
Til din og de andre lokalrådsmedlemmers orientering kan jeg fortælle, at vi har haft et kort
møde med de berørte skoler i området – herunder også lederen af Hvilebjergskolen.
Vi arbejder på et nyhedsbrev, som er færdig en af de nærmeste dage. Mens vi venter på
dette sender, jeg her noget information om projektet, som jeg har hentet fra slagelse.dk
samt lidt om processen.
Når nyhedsbrevet er færdigt, er I meget velkomne til at dele det i jeres netværk og på
hjemmeside og Facebook. Det som jeg sender her, vil jeg bede dig om kun at dele med de
andre i Sørbyområdets lokalråd! Det lyder som følgende:

Erhvervs- og Teknikudvalget har i oktober 2019 besluttet at de fire busruter 433, 496,
497 og 498 skal nedlægges fra sommeren 2021. De fire ruter har i gennemsnit hver
ca. 25 brugere om dagen; primært skoleelever. På grund af de lave passagertal ønsker
politikerne, at de fire busruter afløses af Fribussen 2.0, som bliver en ny rute, og som
det bliver gratis at køre med. Konceptet bliver i stil med Fribussen, som siden august
2020 har kørt i Stillinge-området.
Pengene, som bliver sparet på de at nedlægge de fire ruter, bliver alle overført til Fribusprojektet. Det nye Fribusprojekt har fået navnet Fribussen 2.0. Det forventes at Fribussen 2.0 kommer til at køre i området omkring Slots Bjergby, Sørbymagle, Flakkebjerg, Dalmose, Vemmelev, og Boeslunde.
Borgerinddragelse
I forbindelse med projektet skal der være en inddragende proces. Projektgruppen, som
arbejder med opgaven, vil holde møder med lokalråd og andre interessenter i områderne for at fortælle om projektet og for at få input til udformningen af ny rute. Input
kan også sendes til fribussen@slagelse.dk inden den 23. januar. Målet er at input skal
bruges til udarbejdelsen af tre konkrete ruteforslag. Erhvervs- og Teknikudvalget vil
herefter tage stilling til, hvilket af forslagene der skal arbejdes videre med.
Høring
Det forslag som der skal arbejdes videre med, kommer i høring, hvor der er mulighed
for at komme med forslag til mindre tilpasninger af ruten. I forbindelse med høringen
vil der blive holdt et digitalt borgermøde den 17. februar. Perioden for høringen er
endnu ikke helt fastlagt. Erhvervs- og Teknikudvalget vil beslutte den endelige ruteføring i starten af april.
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Kontakt til kommunen
Under hele processen vil der være mulighed for at kontakte kommunen via fribussen@slagelse.dk. Konkrete input til udarbejdelse af ruteforslag skal dog, som nævnt
ovenover, være kommunen i hænde senest den 23. januar.
Vi glæder os til at møde jer på mandag!
Venlig hilsen

Anne Larsen Justiniano
Borgerkonsulent

Referat fra orienteringen:
Anne Justiniano og Oliver Klanert deltog på mødet fra start for at orientere om omlægning af busdriften.
Brian og Henrik startede med at komme med deres synspunkter på busdrift, forringelse eller forbedring?
Henrik pointerede at det handler om skolebørnene. Både til Hvilebjergskole og Slagelse skoler.
Der bliver lukkede kørsler med børn der er ”visiterede” til skole og en gratisbus i rute.
De visiterede kørsler går direkte til skolerne. (ikke via fribussen)
Lokalrådet ønsker at prioritere således
1.

Børns direkte kørsel til skole enten Hvilebjerg eller Slagelse

2.

Unges kørselsmulighed til uddannelsessteder

3.

Øvrige unge og ældres fritidstilbud

4.

Ældres kørselsmuligheder

Ovenstående 4 punkter uddybes frem til 22. januar 2021.
Lokalrådsmedlemmer fylder punkterne ud inden næste møde 13. januar og vi samler vores holdninger sammen og sender til Anne Justiniano.
Brian kontakter nabolokalområder om der er interesse for fælles input.
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kalrådets side?
UDDYBENDE BESKRIVELSE
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Hvor er projektet - vores engagement.
REFERAT

Brian og Henrik er med i kommende møllelav.
Møllen og Bagerimuseet er indstillet til årets landdistrikts pris.
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Brian
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8. Årsmøde i Lokalrådet
UDDYBENDE BESKRIVELSE

BILAG

Udsat til næste år - fortsat ide udvikling??
REFERAT

Udsat

9. Økonomi.
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Tilskud er modtaget
Der er ca. 40.000 på kontoen til eget forbrug

8. Eventuelt
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BILAG
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Næste møde: d 13. januar kl. 18.30.
PJL. kalender indkaldelse.
Husk inden da at sende input til ny bus arrangement.
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