Mødereferat Sørbyområdets Lokalråd
Tirsdag d. 19/1 - 2022 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
John Hviid Nielsen Toftevænget 18, Sørby, johnnielsen65@hotmail.com, 21763348
Per Würfel Kirkerupvej 60, Kirkerup, kirkerupvej60@yahoo.dk, 40211773
Jørgen Nielsen Sørby Parkvej 49, Sørby, jvn1959@gmail.com , 40184254
Fraværende:

Lizzi Noye Sørby Parkvej 40, Sørby, lizzi@noye.dk, 58545322
Mogens Nellemann Kirkerupvej 44, m.nellemann@mail.dk, 23344996
Henrik Hansen Fladholtevej 5, Fladholte, hha@sbf.dk, 40370936
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Landsbyfilm:
John Hviid Nielsens noter 19-11-2021:

Tidsforbrug
• Der bør defineres et entydigt formål (mål og effekt) der står i forhold til
det anvendte tidsforbrug.
Formål:
Promovere lokalrådet
• Være kendt, med henblik på at
o Være relevante som samarbejdspartner
o Gøre en forskel
Effekt, målt i:
• Tilflyttere
o Børnefamilier
o Virksomheder
o Andre
• Huspriser
o Ændringer i forhold til gennemsnittet i egen og nabokommunerne
• Medlemmer af lokalrådet
o Fremmøde til generalforsamling i Lokalrådet
• Kampvalg til lokalrådet
• Visninger
• Frivillige til
o Sørbymarkedet
o Idrætsforeningen generelt
o Spejdere
• Promovere ungdomslivet
o Unge i foreninger
• Have det sjovt
o Lokalrådet
• Enkelte ildsjæle
o Borgere
• Udgangspunkt i
o Hvorfor bor du her
• Konstrueret spørgsmål, der ikke fremgår af filmen
o Spændende vinkler på området • Overraskelser
Orla og andre havde også meninger om formål og indhold i Landsbyfilm,
men disse blev mindre noteret (Julefrokost)
Øvrige er velkomne til at komme med holdninger, (send til PJL) så
indsættes de her på siden.
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Fortorv langs omfartsvejen mv:

Kære alle
Godt nytår.
Jeg har følgende forslag til dagsorden til det kommende Lokalrådsmøde 2022-01-19.
Jeg anmoder alle om at tage stilling til forslaget forud for mødet, således vi hurtigt kan
beslutte om det er et emne vi skal arbejde videre med. Herunder hvem der vil have
interesse i at arbejde for projektet.
Jeg foreslår at Sørbyområdets Lokalråd vil gå i dialog med Slagelse Kommune om
etablering af fortov langs Ringvejen, mellem Sørby Parkvej og Søparken samt en
videreførelse af fortovet når der oprettes ny udstykning på ”Alfreds mark”.
Ekstern motivation:
På baggrund af egne observationer og samt hvad jeg hører blandt gående jeg jævnligt
møder ses der et behov da der er mange gående på vejstykket. De gående er henvist til at
gå på selve Ringvejen, da der ikke er et befæstet fortov langs vejen. Ifølge Færdselsloven
skal gående gå i vejsiden i modsat retning af den kørende færdsel. Den etableret
vejbelysning er kun netop tilstrækkelig til at oplyse gående der går langs Sørbysiden af
Ringvejen – gående Marksiden af Ringvejen oplyses ikke.
I den nuværende mørke tid har dette forhold givet nogle uheldige episoder, heldigvis uden
person eller materielle skader.
Særligt i perioden med sne har gående kun haft begrænset mulighed for at bevæge sig i
rabatten.
Forholdet må forventes forværret i takt med ny udstykning, hvor der kommer endnu flere
beboere til byen, herunder forventeligt beboere der skal gå til busstoppested ved Sørby
Auto.
Intern motivation:
Et forslag af denne type kan, efter min mening, måske være med til at legitimere
Lokalrådet både for Sørbyområdet samt den nye kommunalbestyrelse. Derfor vil det være
godt om vi kan få det fra land forud for Årsmødet.
Kort:
<image019.png><image021.png><image022.png><image023.png><image0
24.png><image025.png><image026.png><image027.png><image029.png>
<image030.png><image031.png><image033.png><image034.jpg>
Med venlig hilsen
John Hviid Nielsen
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Hej John m.fl.
Godt nytår til at starte med. Jeg er nødsaget til at melde afbud til næste møde.
Hvis man studerer stikortet over Sørbymagle, så er der rige muligheder for at
bevæge sig fra Søparken til Sørby Hovedgade via det ekst. stisystem, og det er
ydermere en genvej i.f.t. at gå langs med ringvejen. I samme forbindelse kan
man få hilst på de øvrige beboere på stikvejene. Ud fra de observationer, som
jeg har gjort i det halve år, som jeg har boet ud mod ringvejen, så vrimler det
ikke med mennesker langs med vejen. Derimod går der mange personer ad
stikvejene, som er forbundet med stisystemet. Det kan være et forslag fra
lokalrådet, at kommunen salter og rydder stikvejene for is og sne, så de er
sikre at færdes på. For i øvrigt er de grønne stier langs med ringvejen ganske
udmærket at gå på, samtidig med at de er kønnere end asfalt eller
flisebelægning, og bliver ikke isglatte. Jeg mener, at det er at skyde gråspurve
med kanoner.
I øvrigt så er det ikke tilladt at køre med højere hastighed end 50 km/timen på
omfartsvejen, så den kan vel ikke betegnes som farlig vej.
Mvh
Mogens Nellemann
Godt Nytår….
Ganske udmærket forslag som vi har drøftet tidligere, så vidt jeg husker det så
var stemningen sidst at der er masser andre muligheder for at færdes rundt via
stisystemerne og vi ikke så nogen grund til at gøre yderligere.
Vi kan sagtens tage det op igen så formidle det til kommunen, enten via
“byggesagen” omkring den nye udstykning eller trafiksikkerhedspuljen.
Brian
Hej John
Jeg støtter dette forslag og vil gerne bidrage til at bringe det videre.
Med venlig hilsen
Henrik Hansen
Driftstilskud:

Sørbyområdets Lokalråd har søgt Slagelse Kommune om driftstilskud for 2021.
Ansøgningen er behandlet i henhold til kommunens retningslinjer for tildeling af
driftstilskud til lokalråd. Her har kommunen besluttet at bevillige
Sørbyområdets Lokalråd 15.000 kr.
Beløbet vil blive overført til jeres konto snarest muligt.
Kommunen ønsker jer held og lykke med jeres aktiviteter.
Venlig hilsen
Anne Justiniano
Borgerkonsulent
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Skovsgård mølle - videre engagement fra lokalrådets side:
V/ Henrik - Intet nyt.

Fribus 2.1.
Endelig køreplan er gældende fra skoleåret 22/23, se kommunens hjemmesidefor køreplan.
v/ Henrik og formanden
Ny køreplan 22-23 (Henrik indlæg på Årsmødet)
Følgegruppen er nedlagt.
Landdistriktskonference 2021:
V/ Formanden

Hemmeshøj forsamlingshus. Verdensmålene i Lokalområderne. Se BLUP. Thyge Mortensen.

Driftstilskud:
v/ Poul Jørgen - Er bevilliget.

Fortove langs omfartsvejen mv:
V/ Hr. John Hviid Nielsen
John havde ikke tænkt på stisystemerne.
Jørgen: Det er vigtigere at få cykelsti på Kirkerupvej
Vi lufter det på Årsmødet. (Ingen vej uden fortov?)
Har vi svigtet ved ikke at fokusere på F.eks. Kirkerupvejs cykelstier m.v.
Landsbyfilm:
v/Formanden
Brian har indvilget i samarbejde. (se i øvrigt ovenstående)
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4. Sct. Hans 2022
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Status
REFERAT

Indtil der kommer andre interesserede, kører gruppen efter den udarbejdede drejebog.
Aftaler evt supplement med hallen.
Generelt vdr ansvar så skal vi undersøge om kommunen dækker evt ansvar som
Lokalrådet kunne blive stillet overfor når vi har et arrangement (Brian)
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Bankbeholdning er vokset fra 57.000 til 66.000
Omkostninger ca. 6.000 Dvs overskud på 9.000
Orla laver revideret regnskab klart til godkendelse i bestyrelsen i god tid inden årsmødet.
Godkendes pr. mail.
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Hvornår og hvordan holder vi årsmøde??
Lokalrådsmødet 17-11-2021: Vedtaget 09-03-2022
Se oplæg dagsorden Poul Jørgen
Hal bestilt? Brian
Kaffe med brød bestilt? Brian

Indlægsholdere har bekræftet:
Hej Poul Jørgen
Jeg har noteret den 9. Marts kl. 19.00
Godt nytår
Vh Gregers
Referat
Vi vedtog vedhæftede dagsorden.
Brian laver udkast til pressemeddelelse og rundsender til bestyrelsen
Brian reserverer og bestiller kaffe med brød
Facebook: John indsætter. Brian sender pressemeddelelse
Plakat ved brugsen og i hallen Brian.
Dagsorden og vedtægter medtager Poul Jørgen
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Se udsendt notat vdr Verdensmål i Lokalområdet: Fra LUP til BLUP
Fra ”Lokal udviklingsplan” til ”Bæredygtig Lokal udviklingsplan”
REFERAT

Vi tager ovenstående arbejde (BLUP) op på kommende møder
Evt gentænke LUPPEN i den nye kontekst.
Dan Domæne:
Orla finder evt en billigere. Navnet skal bibeholdes.
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