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Referat møde i Sørbyområdets Lokalråd 
Torsdag d. 09/05 - 2019 kl. 18.30 i hallen 

 
Deltagere: 

Brian Køhler Bøstrupvej 1, Bøstrup, lindelyst@gmail.com , 60880864 
Poul Jørgen Larsen Kirkerupvej 86,  pjl@chsystem.dk, 20253720 
Mogens Nellemann Kirkerupvej 44, m.nellemann@mail.dk, 23344996 
Lizzi Noye Sørby Parkvej 40, Sørby, lizzi@noye.dk, 58545322 
John Hviid Nielsen Toftevænget 18, Sørby, johnnielsen65@hotmail.com, 
Orla Nielsen Overdrevsvej 4 Kirkerup, orlaandreasnielsen@gmail.com, 40280408 
 
Afbud: 

Henrik Hansen Fladholtevej 5, Fladholte, hha@sbf.dk, 40370936 
Bjarne Lauder Hvilebjergvej 1 Sørby, b.lauder@mail.tele.dk  
Jørgen Nielsen Sørby Parkvej 49, Sørby, jvn1959@gmail.com , 40184254 
 
Fraværende: 

Per Würfel Kirkerupvej 60, Kirkerup, kirkerupvej60@yahoo.dk, 40211773 
 

 DAGSORDENSPUNKT BEHANDLINGS-

FORM 

 

FORSLAGS-

STILLER 

TID – 

MIN. 

1. Godkendelse af dagsorden    

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Godkendt med den bemærkning at der altid skal være økonomi punkt 
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2. Godkendelse af referat     

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Godkendt 

 
 

 DAGSORDENSPUNKT BEHANDLINGS-

FORM 
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TID – 

MIN. 

3. Nyt fra venner og samarbejdspartnere orientering  15 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Dialogmøde med Slagelse kommune d. 11/6-19 kl. 17-20 program følger. 

Møde i Landliv Slagelse 

Hallen 

 

REFERAT 
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I går var der generalforsamling her i Landliv Slagelse. (Brian beklager at han ikke har udsendt 

dagsorden. 

Referat fra dette sender Brian rundt. 

Der blev bl.a. diskuteret samarbejdet med Movia. (12 års kontrakter?) 

Brian blev valgt til formand. 

 

Hallen: Vedr. Slagelse Facilitetsplan så vil PJL senere lave sammenligning med Sund Sørby 

Brian sender hjemmeside adgang vedr. fondsansøgninger til Poul Jørgen. (det gælder ansøgning 

til elevator i hallen.) 

Lokalrådet drøftede evt. muligheder for fremtiden i hallens cafeteria. Vi må prøve at videreud-

vikle da der ikke er spisemuligheder i Sørby. 
 

 DAGSORDENSPUNKT BEHANDLINGS-

FORM 

 

FORSLAGS-
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TID – 

MIN. 

4. Fortsat evaluering af årsmødet    60 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Lokalrådet havde nogle ambitioner som kun delvist blev indfriet. Nogle gange lykkes det andre 

gange ikke.  Årsagen var nok at der var for mange indlægsholdere som meldte afbud. 

 

Maden (den bestilte kolde mad til 100 kr.) blev drøftet: 

Vi fik pølse bord (3 slags pølse og ost) for kedeligt mente lokalrådet, men det var det som var 

bestilt. Orla og Lizzi vil gerne næste år sørge for madbestillingen. 

Det er væsentligt den oplevelse deltagere har på mødet. 

 

Nedenstående er indsat så vi kan tage det op senere 

 

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 

 

Dertil er brevet fra Niels fra skolen 
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5. Promovering af lokalrådet   30 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Facebook: hvilken profil?? kan alle skrive på fb. fra lokalrådets profil?? 

WebApp:  Alle i Lokalrådet vil til næste møde gennemse appen for at give input 

til færdiggørelse. 

Hjemmeside: 

Reklamesejl:  

 

REFERAT 

 

Facebook: 

Alle i lokalrådet kan nu skrive på Face book siden. 

Første gang Brian skrev på siden at vi havde møde og opfordrede til indlæg, så kom der 100 ind-

læg. (se under evt.) Det er en god måde at kommunikere på men vi når kun 75 % af befolknin-

gen. 

Web app:  

Den er pt OK men sørg for at den kommer i brug. Opfordre alle til at bruge den. 

John vil prøve at sætte i gang. 

Lokalrådet godkender færdiggørelse: Brian skriver til Anders og beder om faktura.  

Det er vores mening at alle skal kunne indsætte alle former for foreningsaktiviteter og aktiviteter 

af almen interesse. Brugere anmoder via web app om adgangskode. 

 

Hjemmeside udsat 

 

Reklamesejl: 

Vi vælger logo med øjne fremsendt fra Brian 

Mogens synes den er rædselsfuld. Vi andre vælger den af samme grund. 
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5. Sct. Hans aften 23-06-2019   10 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Hvem gør hvad - hallens deltagelse... bål, taler, musik, telt , heks 

 mv. 

 

REFERAT 

 

PJL: Salgsvogn fra hallen placeres ved telt (lave ”hyggeområde” væk fra vindretning) 

Ingen Lokalrådstilskud vedr. salg fra vogn. (Poul Jørgen kontakter Henning) 

Vi har teltet fra sidste år. 

Bål: Thomas sørger for bålet uden halm. Thomas skal tage vandslange med som sidst  

Brian kontakter ham. 

Musik: Brian Nygaard kontaktes af Brian. 

Alternativ kontaktes Hechmann eller Victor Toftevænget 6 

Båltaler Kl. 19: Erik Wolf, Niels skoleinspektør (Poul Jørgen spørger), evt. Lars Hasselbalch eller 

brugsuddeler. (Mogens spørger hvis de andre ikke kan.) 

Brian kommer ikke.  

Eftermiddag kl. 15 stiller Mogens, Orla, Poul Jørgen, John, Jørgen og Brian området op. 

Heks: Børnehaven kontaktes af Poul Jørgen vedr. heks. 

Orla tænder bål uden halm. 

Jørgen laver indbydelser som og Poul Jørgen kopierer (2 stk. til A stander og 10 stk. A4). 
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John sætter indbydelse på alle sociale medier.  

Jørgen på Web app. 

Mogens kommer med sange. 

 

De sidste aftaler laver vi 11-06-2019. 
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6. Evt.   5 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Orla Økonomi: Vi har pt. 68.000. Men vi skylder ca. 41.000. 

 

Poul Jørgen fremsender ansøgning til det årlige kommunale tilskud. 

 

Facebook ideer (Brian svarer midlertidigt på Facebook): 

Hundeskov 

Ungdomsklub 

Rundkørsel 

Ny busskur i Kirkerup 

Legeplads 

Skraldespande 

 

Tages op på følgende møder 
 


