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Møde i Sørbyområdets Lokalråd 
Tirsdag d. 24/09 - 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 
Orla Nielsen Overdrevsvej 4 Kirkerup, orlaandreasnielsen@gmail.com, 40280408 
Mogens Nellemann Kirkerupvej 44, m.nellemann@mail.dk, 23344996 
Jørgen Nielsen Sørby Parkvej 49, Sørby, jvn1959@gmail.com , 40184254 
Per Würfel Kirkerupvej 60, Kirkerup, kirkerupvej60@yahoo.dk, 40211773 
Bjarne Lauder Hvilebjergvej 1 Sørby, b.lauder@mail.tele.dk 21347903 
 
Fraværende: 
Henrik Hansen Fladholtevej 5, Fladholte, hha@sbf.dk, 40370936 
John Hviid Nielsen Toftevænget 18, Sørby, johnnielsen65@hotmail.com, 21763348 
Lizzi Noye Sørby Parkvej 40, Sørby, lizzi@noye.dk, 58545322 
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1. Godkendelse af dagsorden    

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Ikke fremsendt 
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2. Godkendelse af referat 28-08-2019    

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Godkendt 
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3. Nyt fra venner og samarbejdspartnere orientering  15 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Dialogmøde med Slagelse kommune 23/9  
 
Input fra borgere i Sørbymagle omkring udvikling - arbejdsgruppe. Se 
sendt mail. 28-08-2019 
 
Skovsgård mølle - videre engagement fra lokalrådets side? 
 
Udflugt til Fuglede omkring oplevelser/turisme. 
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 REFERAT 

24-09-2019 

Dialog møde 23-09-2019 

Synliggørelse af landdistrikterne 

Få lokalråd deltager 

Vi er inviteret til Velkomstmøde i kommunen 

Boeslunde har lavet udviklingsplan 

Registrering af ”lokalbyerne” Hvem bor der, hvad laver de osv. (se tidligere udgave i LUP) 

LAK midler: Sidste ansøgnings mulighed februar 2020 

Landliv Slagelse opfordrede til at informere til Lokalrådene 

Der kan søges puljemidler (30.000) Natur oplevelser i landområderne. Kommunale midler. 

 

24-09-2019 

Udflugt 

Udflugt til Fugledegård 30-09-2019 kl.15.30 tilmelding senest 25-09-2019 

Tilmelding: info@landudviklingslagelse.dk 

I oktober udflugt til Rødvig havn 

 

Referat fra 28-08-2019 
Fællesskabsstafetten i uge 41, se sendte materiale, vil vi deltage. 

Gennemdrøftet og vi må melde fra grundet manglende ressourcer. 

Vi vil på det kommende møde drøfte det kommende års prioriteter 

 

24-09-2019 

Martin Gundersen har ikke responderet på henvendelse fra Brian vedr.  

Jørgen kontakter Martin Gundersen og Bent Søgaard  

 

Referat fra 28-08-2019 
Input fra borgere i Sørbymagle omkring udvikling - arbejdsgruppe.  
Martin Gundersen Søparken 1, Sørbymagle inviteres til næste Lokalrådsmøde for at drøfte ne-
denstående henvendelse 
Derefter etableres evt. en arbejdsgruppe iht. mødets konklusion 
 
Hej Brian, 
Jeg skriver til dig som glad og tilfreds beboer i Sørby. 
Jeg har sammen med bl.a. Lars Hasselbalch drøftet forholdet vedr. vores gode sam-
funds fortsatte udvikling såvel beboermæssig som bymæssigt. 
Her tænker jeg bl.a. på den forsatte tilstrømning af nye beboere til vores by, så såvel 
institution, skole og hal kan bevares. 
 
Vi har en datter som i går havde første skoledag - her nævnte skoleleder Niels bl.a., at 
der på en kort årrække har været et fald i antal klasse fra 14 til 8 klasser. 
Lars og jeg m. familier ønsker naturligvis at holde sammen på byen, så vi ikke på sigt 
ender med at kommunen lukker skole m.v. og byen således mister dens eksistens-
grundlag for en aktiv forenings by i hal m.m. 
 
Jeg har i længere tid haft tanker på om ejendomsmæglere har stor efterspørgsel på 
specielle boliger, om de ældre der bor i større ejendomme, ønsker at flytte i noget min-
dre, men fortsat være bosiddende i byen og om kommunen har tanker om at gøre al-
vor af deres planer om at lave ny udstykning bag Søparken. 
 
I mit virke som selvstændig rådgivende ingeniør har jeg i mit netværk stort kendskab 
til folk, som kan være behjælpelig med lokalplaner, investorer til at frembringe evt. bo-
liger/seniorboliger m.m. 
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Ja tankerne har ikke været få, men kunne vi skubbe til kabalen, så vi får flere tilflyttere 
og samtidig holder på de ældre som elsker by og område og så vi i fællesskab holder 
liv i brugs, så synes jeg vi skal gøre det. 
 
Håber på dit/jeres input, så vi evt. kan sætte en styregruppe i gang med undersøgelser 
mv. 
 
De bedste hilsner og ønsker om en god weekend. 
 
Martin Gundersen 
Søparken 1 
Sørbymagle 
 
24-09-2019 Ingen melding fra Henrik 
Skovsgård mølle - videre engagement fra lokalrådets side. 
Henrik kontakter Jørgen Hermansen vedr. evt. Møllelaug i fremtiden for at kunne søge 
fonde til renovering. 
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4. Busskur i Kirkerup    10 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Busskuret i Kirkerup er fjernet: hvorfor, kommer der et nyt??  

REFERAT 

Brian har talt med Oliver Klanert vedr. fremtiden for busskuret. Nyt møde er aftalt. 

24-09-2019 Der opsættes nyt skur (som Sørby) 
 

 

  

BEHANDLINGS-

FORM 

 

FORSLAGS-

STILLER 

TID – 

MIN. 

5. Input på FB om hundeskov og ungdomsklub. orientering  5 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

På FB har Brian forespurgt om der var interessenter som ville være med til etablering. Ingen til-

bagemelding. 

24-09-2019 Intet nyt 
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6. Promovering af lokalrådet   30 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Facebook: hvilken profil?? kan alle skrive på FB fra lokalrådets profil?? 
”Sørbyområdets Lokalråd” 
WebApp:  Alle i Lokalrådet vil til næste møde gennemse appen for at give input 
til færdiggørelse 
Hjemmeside: 
Reklamesejl:  

 

REFERAT 

Nedenstående er indføjet d.d. bemærkninger med gult 

Referat fra tidligere Lokalrådsmøde  
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Facebook: 

Alle i lokalrådet kan nu skrive på Face book siden. (der mangler en del mailadresser som Brian 

indsætter) 24-09-2019 Indsat 

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. 

WebApp:  

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. Hvem har adgangskoden til at skrive 24-09-2019 Det har Jør-

gen 

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. 

Hvem er administrator Jørgen? Og i fremtiden?  

24-09-2019 Det er Jørgen 

Bjarne lægger en henvendelse på Facebook med opfordring om at få adgangskode til 

vores Webapp. 

 

Hjemmeside udsat 

 

Reklamesejl: 

Vi vælger logo med øjne fremsendt fra Brian 

Mogens synes den er rædselsfuld. Vi andre vælger den af samme grund. 

Brian har ikke bestilt noget endnu, de skal laves til vores ”bus” ture i Sørby 
 
 
 
 
 

 

  

BEHANDLINGS-

FORM 

 

FORSLAGS-

STILLER 

TID – 

MIN. 

7. Sct. Hans aften 23-06-2019   10 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Evaluering.  

REFERAT 

24-09-2019 

Orla opfordrer til at vi starter tidligt vedr. Sct. Hans Arrangementet 

Start med et møde med Henning. 

På næste møde inviteres Henning med og vi har valgt en ansvarlig styre/arbejds-

gruppe. Orla, John og Bjarne. 

 

Beslutning 28-08-2019:  

Vi tager punktet om Sct. Hans 2020 op på mødet i januar så vi har god tid. 

Inden dette tidspunkt møde med Henning Sørbyhallen vedr. ide til fællesspisning. 

 
Se i øvrigt nedenstående mail fra John 30-06-2019: 
 
Hurtig tilbagemelding på Sankt Hans. 
 
Først og fremmest en kæmpe tak til Orla og Bjarne, der virkelig lagde sig i selen for at 
få aftenens arrangement til at spille. 
Præsten, Marianne, bør også fremhæves, da hun på et ben kunne fyre en god tale af 
(godt nok en gengivelse af den fra for fire år siden) og synge for til sangene. 
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I forbindelse med opsætning af telt og bål søndag eftermiddag, blev jeg bedt om at 
sige velkommen på Lokalrådets vegne – i øvrigt uden der var aftaler med musik og ta-
ler. 
 
Ca. kl. 1715 i søndags fik jeg en aftale med præsten om at holde en tale og Viktor med 
musikken. 
Der var et sted mellem 100 og 150 gæster  
Alle 60 sange blev uddelt – og der var minimum to om hver sang. 
Der var vel ca. 25 personer da jeg ankom 1815 – og ca. det samme kl. 2100 hvor vi 
lukkede musikken og hallens vogn. 
 
Der var godt salg fra hallens vogn.  
Jeg kunne forstå at de måtte hente ekstra varer et par gange. 
Dette kan Henning nok selv fortælle mere om – han var meget glad for fremmødet. 
 
Følgende planlægning, der manifesterede sig i noget konkret søndag aften, kan bruges 
videre frem: 

- Sange 
- Aftale med Bent Søgaard om levering af brænde (gerne noget tørt næste år – og fortsat 

gerne gratis). 
- God indsats fra de fremmødte med at stable brændet og samt rejse teltet. 

 
Jeg anbefaler følgende punkter til dagsorden på det næste møde i Lokalrådet. 

- Ultrakort evaluering – vi skal videre. 
- Udpegning af tovholder til næste års Sankt Hans. 

o Jeg anbefaler Orla Nielsen og Bjarne Lauder. Begge ydede en stor indsats søndag 
aften for at arrangementet skulle komme godt fra start (jeg er selv varslet en fir-
maudflugt til Sydsudan fra medio juni). 
 

- Muligt nye tiltag, der dermed allerede nu kan aftales: 
o Lade spejderne stå for bålet – med snobrød og Lign. 

Sankt Hans er en tirsdag til næste år – sammenfaldende med spejdernes alminde-
lige mødeaften passer det perfekt. Tillige god en promoveringsmulighed for spej-
derne. 

o Grundet det fugtige træ, blev klokken 1954 inden der gik ild i heksen – det kan 
spejderne måske gøre bedre. 

o Lade Viktor stå for musikken. 
o Lade musiklæreren fra Hvilebjergskolen finde en klasse der kan synge for (så kom-

mer forældrene m.fl. også). Det kan være en del af læringsplanen hvis det aftales 
allerede umiddelbart efter skolestart. 

o Møde med Henning fra hallen. Henning foreslog selv et grill-arrangement som hal-
len skulle stå for. 
Lad endelig hallen få et råderum – men de skal også holdes op på noget konkret. 

o Da det er en hverdagsaften næste år – kan det være en overvejelse værd at starte 
allerede 1830, af hensyn til de mindre børn. 

Der er sikkert mange flere gode ideer – de skal bare omsættes til handling 
mere end en time forud for arrangementet. 

 
Inden jeg ringede til præsten om båltalen, havde jeg snakket med både Anders Søren-
sen (idrætsforeningen) og en Tom Block (vistnok en lokal politiker). Meldingen fra 
begge var at det var alt for sent at jeg kontaktede dem. Havde de blot som minimum 
haft én dags varsel, havde de gerne gjort det. 
En af de to bør derfor overvejes til næste år. 
 
Arrangementet kom til at koste kr. 1000,-. 

- 500,- samt en flaske rom (150,-) til Viktor. 
- Blomster (200,- fra brugsen – det de havde) samt en flaske god vin (150,-) til præsten. 

 
God sommer 
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Med venlig hilsen 
 
John Hviid Nielsen 
Toftevænget 18 
4200 Slagelse 
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8. Økonomi. orientering  5 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Som referat er vedhæftet regnskab fra Orla 
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9. Eventuelt   5 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

John: Hjerte løberne, Henvendelse om tilbud til Lokalrådet om en orientering om ”Hjerteløberne” 

Brian kommer med mødedato. 

24-09-2019 Det synes ikke at have mening at orientere Lokalrådet. 

Vi tager det op næste gang med John 

 

Henrik: Bredbånd orientering. Fibia har godkendt projektet og nu får alle mulighed for bredbånd 

i området. Der bliver en tilslutningsafgift på ca. 4000,- pr parcel. Det kræver at min 120 til mel-

dersig ud af de 150 som var interesserede. Initiativgruppen begynder med at kontakte alle aktu-

elle husstande inden for det af Fibia fastsatte mulighedsområde. 

24-09-2019 Tilmeldinger er i gang i øjeblikket. Ca. 50 har endeligt tilmeldt sig og fået 

flag opsat. Kirkerup har været lidt langsomme. Vi håber på at der kommer nok (120) 

Sidste frist for bindende tilmelding er 26-10-2019. 

 

28-08-2019 

Jørgen: Udstykningsbyggemodning vedtaget på kommunalbestyrelsen vedr. lokalplan 1168. 

 

Poul Jørgen: Henvendelse på FB vedr. manglende ungdomsklub i Sørby. PJL taler med sko-

len/fritidshjemmet i første omgang. 

24-09-2019 Det på går. Nærmere næste gang 

 

28-08-2019 

Brian: Kurt Adrian vedr. borgernært politi. Kurt vil gerne komme og orientere om borgernært 

politi. Brian finder dato. 

24-09-2019 Vores nye kontakt betjent Inge Jørgensen 

Brian inviterer hende til næste Årsmøde 

Evt. nabohjælp snak også. 

 

24-09-2019 PJL orienterede om hallen og dens vedligeholdelse. 

 

Næste lokalrådsmøde:  29 Oktober Kl. 18.30. (PJL sender kalender indkaldelse) 
 


