
Sørbyområdets Lokalråd 
  

Referat fra Årsmøde 2013 
20. Marts   kl. 19.00  i Sørbyhallen 

 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst 

Formanden bød velkommen 
 

2. Valg af dirigent 
Niels Jørgen Hybholt 

 
3. Bestyrelsens beretning v. formanden 

 

- Status for projekt Sund Sørby: Sørbyhallens bestyrelse har sendt ansøgning 
til Slagelse kommune 29. oktober 2012, hvor man forventer at dette vil indgå i 
budgetforhandlingerne for 2014, der er desuden taget kontakt til Lokale og 
anlægsfonden. 
- Vi har haft kommunens stiplan i høring og afgivet respons på hvilke stier der 
findes endnu, samt hvilke der ville være hensigtsmæssige at indlægge for at 
skabe forbindelse til eksisterende stier. 
- Vi har i lokalrådet valgt at undersøge mulighederne for at komme i gang med 
et projekt omkring motionssti i skoven bag skolen. Dette er en del af Sund 
Sørby projektet som Lokalrådet er indstillet på allerede nu at igangsætte. Der 
har været afholdt møde i projektgruppen den 18.3 2013. Her blev Anders 
Sørensen valgt som kontakt person. Han vil aftale nærmere med skovfoged 
Michael Skjødt. Det blev aftalt at han fremsender ansøgning til Lokalrådet om 
etablering og vedligehold.  
- Lokalrådet har taget stilling til en specifik ansøgning om tilskud. I den 
forbindelse var der enighed om i Lokalrådet, at vi kun kan støtte og behandle 
projekter som har almen interesse og hvor evt. midler kan  komme alle 
borgere til gavn. 
- På baggrund af en borgerhenvendelse har Lokalrådet undersøgt hvad der 
findes i lokalområdet af muligheder for fremtidige udstykninger. 
Tilflytningsmuligheder er afgørende for områdets fremtidige vækst og 
udvikling. Respons fra kommunen har været at der er fremtidige muligheder i 
Sørbymagle for udstykning. Dette er et område som vi i Lokalrådet vil arbejde 
videre med. 
- På baggrund af borgerhenvendelser har Lokalrådet drøftet spørgsmål 
omkring kloakering i området. Der vil snarest, fra Lokalrådets side, blive sendt 
en opfordring til kommunen om at afholde et borgermøde til formål at skabe 
klarhed og oplysning omkring den kommende kloakering. 
- Vi havde i Lokalrådet set frem til at møde minister for by bolig og 
landdistrikter Carsten Hansen. Det er altid rart når der er fokus på 
landområderne. Mødet blev desværre aflyst, så vi håber at blive inviteret igen, 
hvis et nyt møde kommer i stand. 



- Lokalrådet har deltaget i "arbejde for fælles målsætning for frivillighed 
Slagelse kommune" den 19. februar 2013. Projektet viste sig hovedsageligt at 
have fokus på en anden form for frivilligt arbejde, end det vi i Lokalrådet 
udfører. 
- Vi har i Lokalrådet fået overført midler fra Sørby beboerforening, da  
foreningen  blev nedlagt. Vi er i Lokalrådet meget glade for at foreningen 
valgte at tilgodese Lokalrådet. 
- Vi har i Lokalrådet forsøgt os med en cykelgruppe og havde håbet på nogle 
hyggelige ture ud i det blå. Desværre har der ikke været tilslutning fra andre 
end selve cykelgruppen i Lokalrådet. 
- Hjemmesiden bliver som tiden går mere og mere informativ og udviklet. Bl.a. 
er der kommet lokalhistoriske input . Vi opfordrer til at sende flere input. 
www.sørby.dk, sorbylokalrad@gmail.com 
 
  

4. Godkendelse af regnskab (v. kassereren) 
Revideret regnskab udleveret og gennemgået samt  
Godkendt. 
(se bilag side 4) 

 
5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag 
 

6. Fastsættelse af kontingent iht. vedtægterne 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal være ”0” kr 
Vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter (alle er på valg hvert år) 
Line Jørgensen    (Valgt)  
Poul Jørgen Larsen   (Valgt) 
Thorben C.H. Pedersen   (Valgt) 
Jette Landsvig   (Valgt) 
Torben Hansen   (Valgt) 
Jørgen Nielsen   (Valgt) 
Mogens Nellemann   (Valgt)  
Niels Ejner Jensen   (Valgt) 
 
Suppleanter   
Lizzi Noye    (Valgt) 
 

 
8. Valg af revisorer og suppleant (alle er på valg hvert år) 

Bent Fischer    (Valgt)   
Benny Pedersen   (Valgt) 
 
Revisorsuppleant 
Flemming Hansen   (Valgt) 
 

 



9. Evt. 
Vdr. udbygningsmuligheder (Grunde til salg) blev svaret fra Slagelse 
Kommune drøftet idet et område er udtaget til landzone 
Bestyrelsen tager emnet op igen med henblik på at få en liste på de 
udbygningsmuligheder der findes i Sørbyområdet. 
 
Bestyrelsen tager ligeledes initiativ til et info / borgermøde vdr kloakering 
planlagt i Kirkerup / Bøstrup. Hvordan med det åbne land? 

 
 
 
 
 

Godkendt dirigent Niels Jørgen Hybholt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


