
Sørbyområdets Lokalråd 
  

Årsmøde d. 27 marts 2019 kl. 18 i Sørbyhallen 
 

28 borgere var fremmødt 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst v formanden 

Formanden bød velkommen og gav ordet til indlægsholderene 

 
2. Korte indlæg af lokale ildsjæle  
        Vi tager temperaturen på vores fællesskaber – er vi på rette vej? 
 

Lokalrådet havde indbudt repræsentanter fra erhverv, idrætsforening, hallen, seniorklub, 
skovbrynet, skolen og kirken. 
Der var dog en del afbud, men seniorklub, hallen, præsten og skolen (fremsendt skriftligt) 
havde indlæg omkring LUPPEN og samarbejdet i lokalområdet med udgangspunkt i 
nedenstående spørgsmål (noter fra indlæg bag i dette referat) 

 
1. Hvilket fælles "brand" synes du kan beskrive vores lokalområde? 
2. Er der punkter i ”LUPPEN” (Den lokale Udviklingsplanen) som matcher din plan for 
udvikling af   din "butik"? 
3. Hvilke fordele synes du der er ved at drive "butik" i et lokalområde som vores? 
4. Hvordan kommunikerer lokalrådet bedst ud til dig? 
5. Hvordan byder vi tilflyttere velkommen og informerer om lokalområdets tilbud? 
6. Hvordan repræsenterer lokalrådet bedst vores område og din "butik"? 
7. Hvad kan du byde ind med for at styrke fællesskabet og udviklingen i vores område? 
8. Hvilke ting i LUPPEN mener du skal accelereres og er der indsatsområder som skal 
prioriteres? 
9. Hvordan inddrager vi børn og unge så de får ejerskab til lokalområdet og udviklingen? 
10. Skal vi "sigte" højt med vores ønsker og planer f.eks FN´s Verdensmål? 

 

3. Efterfølgende debat med ta` selv, koldt fra buffeten 
Spisning og debat fulgte derpå ved bordene. 
Lokalrådsmedlemmerne tog noter under debatten (se bag dette referat) 
 

4. Valg af dirigent 
John Hviid Nielsen blev valgt 
 

5. Kort formandsberetning 
Formanden gennemgik i punktform årets arbejde i lokalrådet 
- Den Lokale udviklingsplan 
- Landliv Slagelse (samler ideer) 
- Dialogmøder med kommunen 
- Ensomhed hos ældre projekter 
- Busborger gruppen 
- Landdistrikt konference 
- Arbejder på tværs af kommunegrænser (det synes Slagelse kommune ikke) 
- Søger LAG og Kvik midler 

 

 



6. Godkendelse af regnskab (v. kassereren) 
Regnskabet blev godkendt (indsat bag i dette referat) 

 
7. Indkomne forslag 

Ingen forslag var fremsendt 
 

8. Fastsættelse af kontingent iht. vedtægterne 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal være ”0” kr 
Forslaget godkendt 
 

9. Valg af bestyrelse og suppleanter (alle er på valg hvert år) 
 
Brian Køhler (valgt) 
Poul Jørgen Larsen (valgt) 
Henrik Hansen (valgt)  
Orla Nielsen (valgt)  
Jørgen Nielsen (valgt)   
Mogens Nellemann (valgt)     
Lizzi Noye (valgt)  
Per Würfel (valgt) 
John Hviid Nielsen (valgt) Toftevænget 18, johnnielsen65@hotmail.com  
Bjarne Lauder (valgt) Hvilebjergvej 1, b.lauder@mail.tele.dk 
 

10. Valg af revisorer og suppleant (alle er på valg hvert år) 
 
Bent Fischer (valgt)   
Benny Pedersen (valgt)  
 
Revisorsuppleant 
Inge Dalker (valgt) Tranebækvej 4, id@stemme.dk 51803037 
 
 

11. Evt. 
 

Hvad gør lokalrådet for at få fat i de unge og tilbyde relevante aktiviteter eller tilholdssteder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirigentens godkendelse af referat 



Indlæg fra Hvilebjergskolen 
Det er en flot udviklingsplan I har lavet. 
 
Når skolen byder nye elever velkommen, vil vi også gerne byde velkommen til Sørby, 
så hvis vi på nogen måde kan være behjælpelig med at præsentere lokalområdet, mere end vi gør 
og byde nye borgere velkommen til området, 
udleverer vi gerne foldere, henviser til idrætsforening, lokalråd eller andet. 
Skolens hjemmeside kunne sagtens have links til lokalrådets, idrætsforeningens m.m. 
 
Skolens lokaler står til rådighed og kan altid benyttes af foreninger og aftenskoler. 
Lokaler bookes gennem Kommunebook. 
 
Skolen deltager så meget som muligt i aktiviteter ud af huset, specielt i de tilbud idrætsforeningen 
stiller til rådighed. 
Hjælpen er vi meget glade for – vi håber også, at det holder på medlemmer eller giver nye 
medlemmer til foreningen. 
 
Skolen deltager hver år i Naturfredningsforeningens affaldsindsamling. I år er det på fredag den 
29.marts, skolens elever samler skrald op og ind i hele Sørby. 
Vi fordeler eleverne på ruter i byen og indsamler hvert år mellem 100 og 200 kg skrald/dåser m.m. 
 
Trafiksikkerhed: Områdets største trafiksikkerhedsproblem er i krydset mellem Ringvejen og 
Slagelse Landevej. 
Jeg er meget bekymret for skolens elever og andre, når de benytter den dobbeltrettede cykelsti fra 
Rosted mod Sørby. 
Skolen har flere gange gjort politiet opmærksom på problemet. 
Fuldt stop fra Ringvejen og ud på Slagelse Landevej bliver tit overtrådt. 
I det hele taget sker der for mange ulykker i krydset. 
En fælles indsats her for en forbedret trafiksikkerhed, kunne måske hjælpe på etableringen af en 
rundkørsel. 
 
Skolens udfordring p.t. er et stort fald i elevtal. For 5 år siden havde skolen to spor på alle årgange 
fra 0. – 6.kl. og et elevtal på 240. 
Næste års i skolestart (2020) bliver med det mindste elevtal i mange år – vi forventer omkring 150 
– 160 elever. 
Et fald på 80 elever på 7 år. Fra to spor til et! 
Den udvikling vender heldigvis og skolen føler sig ikke i fare for at lukke. 
Prognoserne spår herfra igen stigende elevtal, men med en klasse på hver årgang og ca. 200 
elever. 
Så skolen er udfordret på økonomi i de kommende år og hvad deraf følger. 
 
Håber I får et godt møde. 
 
 
Venlig hilsen 

Nils Møller 
Skoleleder 



Indlæg fra Senior klub 
 
Vil gerne samarbejde med hallen  
Planlægger fyraftens gåture, børnebørn, forældre og bedsteforældre 
Flere noter 
 

Indlæg fra præsten 
 
Godt lokalt samarbejde 
Savner fælles kalender (ny App ”Sorby.dk”) 
Hvordan styrke fællesskabet? Tænkt meget men har ikke svar på det 
Flere noter 
 

Indlæg fra hallen 
 
Godt samarbejde omkring hallen mellem interessenter. 
Hallen er meget belagt, mere end gennemsnittet i Slagelse og mødelokaler er også belagt. 
Økonomien i cafeteriet hænger kun lige sammen pga disse aktiviteter, ikke idrætsaktiviteterne. 
En kedelig tendens er at idrætsudøverne ikke bruger cafeteriet som samlingssted i samme omfang som 
tidligere. 
Hvad skal vi gøre? 
Flere noter 
 





 
 

 




