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Dagsorden og Referat
1.Nye punkter til dagsorden
- Regnskab, kommer som 9.a.
- Der skal snakkes om årsberetning og til lokal nyt. Kommer under eventuelt.
2.Godkendelse af dagsordenen og opfølgning på punkter fra sidste møde den 23.
oktober 2018.
Begge dele er godkendt.
3.Orientering og status vedr. klyngesamarbejde med Kværkeby, Jystrup, Haraldsted
og Vigersted. Herunder mødet den 26. januar på Vigersted Skole.
Der har været en del møder med en masse frivillige kræfter.
I naturgruppen har de snakket om, at der skal arbejdes videre med en naturpark i området.
Der har været møde med friluftsrådet. Styregruppen har besluttet, at der skal arbejdes videre
med en plan.
Der er også snakket om rekreative stier og cykelstier som skal forbinde hele klyngen og kobles
op på Oplevelsesstien, hvor det giver mening.
Facilitetsgruppen har haft en del møder også, og snakket om at der skal startes helt forfra.
“outdoor” motion er et emne der skal arbejdes videre med. Der er møde i gruppen d. 26.
januar, hvor der deltager nogle fra DGI og der deltager nogle som ved noget om i forvejen om
outdoor-motion og faciliteter og Torben Lollike, byrådspolitiker.
Overordnet har vi en meget positiv tilgang til at projektet nok skal lykkes i mere eller mindre
grad.
4. Projekt Bymidten: Orientering om projektets status og fra møderne i Økonomi
udvalget og i Bolig og plan udvalget.
Kommunen er ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Status er derfor, at vi er i
venteposition, da næste træk er fra kommunens side.
Når kommunen kommer med en tidsplan og tilladelse til at forsætte med projektbymidten,
skal alle aftaler med leverandør genforhandles og der skal eventuelt indhentes nye tilbud på
legefaciliteter.
5. Orientering vedrørende byggegrunde i Vigersted.
Per Aa har været til møde med kommunen angående byggegrunde i bl.a. Vigersted. Der er
mange byggegrunde i Vigersted, men som ikke er klargjort og byggemodnet. Der er blevet
gjort opmærksom på at ejeren af Lønager er villig til at snakke med kommunen angående et
samarbejde og fremtiden for Lønager. Kommunen vil kontakte ejeren af Lønager med henblik
på afklaring.

6. Status vedrørende projekt: Hundeskov
Reglerne omkring §3 gør at der ikke kan være hundeskov i det tiltænkte område også kaldt
“trekanten”. Derefter blev der forslået at der kan være en hundeskov fra “trekanten” og ud
mod Ejdamsvej. Tomas har lavet en tegning og den er sendt til Frank Nielsen fra kommunen.
Tomas venter svar fra Frank Nielsen.
7.Aktivitetsudvalget - orientering og status på aktiviteter.
Historieaften d. 16. januar “tog til tiden”. Historien om den midt sjællandske jernbane. I
skrivende stund er der 48 tilmeldte. Der kan købes kaffe og kage for 25 kr.
Fastelavn i hallen d. 3. marts.
I skrivende stund mangler der desværre stadig skuespillere til egnsspillet.
Der er bestilt teater til Kildemarked d. 15. september.
Der bør allerede nu tænkes i taler til Sct. Hans.
8. Velkomstpakke til tilflyttere: status
Der er lavet en folder til velkomstpakken som også kommer til at indeholde en blandet række
foldere om lokalområdet, seneste udgave af lokalnyt og honning. Per Aa organiserer hvem og
hvor der skal tilbydes en velkomstpakke og hvem der skal aflevere velkomstpakken.
De første fem familier er blevet beriget med velkomstpakken.
9. Generalforsamling og Bankospil den 27. januar 2019
Vi mødes kl. 13 og stiller borde og stole op, samt de røde duge. Berit sørger for kaffe og kage,
som kan servere og levere, samt øl og vand. Vi skal selvfølgelig også hjælpe med oprydningen.
Per H sørger for årsberetningen i samarbejde med Per Aa og Peter. Per Aa kontakter Niels
Arntoft med henblik på at være dirigent.
På valg er:
Michael er på valg og modtager ikke genvalg.
Kenneth er på valg.
Per H er på valg, men modtager ikke genvalg.
Som suppleanter er Peter og John på valg. Begge revisorer er også på valg.
Steffie skriver i facebookgruppen for 1. klasse for at skrive om eventuelle nye kræfter i
lokalrådet. Berit og Peter kontakter mulige kandidater.
kl. 15 er der bankospil. Berit er gave fe og Per H er opråber. Steffie kontakter Esben fra skolen,
for at kunne låne flere bankoplader. Berit har styr på præmierne.
9. a. Regnskab
Regnskabet for 2018 viser flere udgifter end indtægter. Ved årets afslutning er der en
beholdning/egenkapital på 32.735 kr. Der er ubetalte regninger på 500 kr. Regnskabet
fremlægges på generalforsamlingen.
10.Eventuelt
Punkter til årsberetning til lokal nyt og generalforsamlingen:
- Bygaden 2 - Peter
- Projekt bymidte - Peter/Per Aa
- Kyngesamarbejde - Peter
- Lønager/byggegrunde - Per Aa
- Hundeskov - Tomas
11.Forslag til næste rådsmøde
Punkt til næste møde: Snakke om eventuelle kandidater til båltale til Sankt Hans.
Næste møde aftales efter generalforsamlingen d. 26. januar 2019.

