Møde i Sørbyområdets Lokalråd
Mandag d. 14/6 - 2021 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
Mogens Nellemann Kirkerupvej 44, m.nellemann@mail.dk, 23344996
Jørgen Nielsen Sørby Parkvej 49, Sørby, jvn1959@gmail.com , 40184254
Lizzi Noye Sørby Parkvej 40, Sørby, lizzi@noye.dk, 58545322
Bjarne Lauder Hvilebjergvej 1 Sørby, b.lauder@mail.tele.dk 21347903
Fraværende:

Per Würfel Kirkerupvej 60, Kirkerup, kirkerupvej60@yahoo.dk, 40211773
Henrik Hansen Fladholtevej 5, Fladholte, hha@sbf.dk, 40370936
John Hviid Nielsen Toftevænget 18, Sørby, johnnielsen65@hotmail.com, 21763348
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Skovsgård mølle - videre engagement fra lokalrådets side
Henrik og Brian har været til møde med de involverede i det gamle mølle laug.
Der søges etableret en professionel bestyrelse.
Fribus 2.1
Fribussen begynder her til sommer. Sløjfekørsel over Sørby, Dalmose , Skælskør og
Slagelse, Sørby. Skolebørn som har berettiget kørselskrav, får specialkørsel (Taxa?)
Udbygningsplaner for Sørbyhallen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2021:
Udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at der igangsættes udarbejdelse af et
projektforslag med en rådgiver, som tager højde for alle aspekter af byggeriet samt
ønskerne fra borgerne, og at udgiften hertil på 1 mio. kr. finansieres af kassen.
Udvalget anbefaler, at der i det videre arbejde kommes tættere på de store forskelle i
vurderingerne af budgetgrundlaget.
Udstykning “Hvilebjerg”
Planerne i første omgang vdr udstykningen stoppede pga. uenighed med bygherre.
Nu er der etableret ved stykke vej og kommunen vil forsøge at sælge grunde igen.
Byggemodning?
Ellys have: Bygninger rives ned i øjeblikket. Der er vedtaget lokalplan.
Bosætningskampagne
Kære Lokalråd, byforeninger og andre aktører med engagement i bosætning i Slagelse
Kommune
I bosætningsteamet lancerer vi i dag en kampagne, der skal udbrede kendskabet til
Slagelse Kommune som et attraktivt sted at bo og leve. Den er særligt målrettet de Corona
trætte børnefamilier i hovedstadsområdet, men skal samtidig gerne være relevant for alle
potentielle tilflyttere.
Kampagnen har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse nærmere om kommunens
herligheder: https://pladstildetgodeliv.dk/
Derudover har den facebooksiden: https://www.facebook.com/Livetvedstorebaelt
Den har vi rigtig meget brug for, at I hjælper med at udbrede. Så besøg den med det
samme, følg den og del kampagnevideoen i jeres netværk med en opfordring til dele videre.
Så vil I også løbende blive opdateret på kampagnens forløb og kan blande jer i de
aktiviteter, der kommer til at foregå.
Hjælp os med gode tilflytterhistorier
På Facebooksiden og kommunens hjemmeside fortæller vi løbende historier om tilflyttere til
kommunen, fordi det er en god måde at inspirere andre til at flytte til Slagelse Kommune.
Lige nu har vi særligt brug for historier til den aktuelle bosætningskampagne. Vi har især
Side 2 af 4 sider

brug for historier om småbørnsfamilier, der er flyttet fra København til et sted i Slagelse
Kommune inden for de sidste 2-3 år, som er glade for den beslutning, som kan være gode
repræsentanter for det lokalområde, de er tilflyttet, og som samtidig har lyst til at dele
deres historie.
Vores spørgsmål til jer er derfor, om I vil hjælpe os med at finde disse tilflyttere? Kender I
nogen i jeres lokalområde, som passer på ovenstående?
Hvis ja, så send mig en mail med deres navn, adresse, kontaktoplysninger og gerne et par
ord om deres historie.
Vi snakkes ved;-)

Venlig hilsen
Rune Selsing
Udviklingskonsulent
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Sct. Hans gruppen vurderer at tiden er forpasset i år.

7. Økonomi.
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Orla orienterede om at der i år har været 3 posteringer.
54.000,- er kasse beholdningen
De 16.000 er fra Borgerne bestemmer som ikke er brugt.
Bøstrup og Rosted kontaktes af Brian vdr. frist til brug af de 16.000
Hvis ikke de vil/kan så søger vi kommunen (Anne) om at Lokalrådet kan kontakte de øvrige
”Borgerne bestemmer” grupper om de vil søge på de 16.000. Lokalrådet prioriterer så dette og
uddeler.
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Hvornår holder vi årsmøde ??
Referat
Der har været minimalt aktivitet i Lokalrådet i perioden grundet Covid 19.
Vi beslutter at udsætte årsmødet til det ordinære møde Marts næste år.
Regnskab færdiggøres af Orla og revideres. Bestyrelsen skal godkende det.
Efterfølgende offentliggøres det på vor hjemmeside. Derefter sendes det til banken.
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PJL søger tilskud i sept/Nov 2021.
Jørgen fremviste foto med ideer/problem med lastvogn parkering på omfartsvejen.
Jørgen kontakter politiet vdr hvilke regler der er gældende.
Beplantning ved kælkebakkerne (Hundeskov) er etableret med ”livsfarlige” beplantninger.
Jørgen henvender sig til kommunen.
Næste møde: 14. september 18.30 i Sørbyhallen. PJL sender indkaldelse. Brian reserverer
mødelokale.
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