Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 5. februar 2019
Afholdt i lokalrådets lokale ved skolen
Fremmødte: Jan Hansen, Søren Hansen, Bent Maigaard, Camilla Christensen, Jens Skovly, Lasse
Jørgensen, Pia Karlsen og Michael Laursen
Fraværende: Jesper Hansen
Referat for sidste lokalrådsmøde 11.december 2018 godkendt.
1. Status på Aktivitetszonen ved skolen
Området bag skolen er landzone og ved byggetilladelse skal der søges nabohøring.
Lindholm har i forbindelse med nabohøring krævet at der skulle laves et hegn.
Vi fra Lokalrådet påpegede at det ikke er med i projektet, så det må kommunen/skolen selv
stå for. Kommunen har bevilget skolen kr. 25.000 til hegn.
4/2-2019 var Nastasia og Jens Skovly til møde med Lindholm, og her er man blevet enige
om at der laves et ca. 160 cm højt trådhegn på træstolper, det klare skolen i løbet af
sommeren.
Der er indkaldt til møde 19/2 i udvalget, hvor vi skal have styr på projekt og økonomi.
Der skulle være indhentet priser på hytter og legeredskaber.
Der er en gruppe der prøver at finde penge ved fonde og sponser. Der skal samlet findes kr.
75.000
2. Status på Rundkørslen
16/1 besluttede Plan og Teknikudvalget, at Rundkørslen laves om til græs. Formand har 5/2
talt med Kuno Christensen fra Vej og Park, han bekræfter at den laves om, men har PT ikke
sat tid på. Han ser vejret lidt an.
Aftalt at formanden følger op på Kuno Christensen, Vej & Park inden næste møde, for at
holde ham til.
3. Status på Ørslev Egnshus
24. januar afholdtes stiftende generalforsamling for det nye egnshus ca. 60 borgere deltog.
Der var stor interesse i projektet og der valgtes hurtigt 11 personer til bestyrelsen.
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Følgende blev valgt til bestyrelsen;
Jan Hansen, Lokalråd
Sandra Jensen og Tina N Frederiksen, begge fra ØGIF
Henrik Sørensen, FDF
Torben Køhler Christensen, menighedsrådet
Jørgen Pedersen, Ørslev Forsamlingshus
Susanne Berthelsen, tilknyttet flere foreninger i byen
Katja Hansen
Thomas F Steinmeier
Mette Holm Hansen
Kenneth S. Olsen
Torsdag d. 7/2 er der konstituerende møde for Egnshus bestyrelse, hvor der også laves
arbejdsgrupper til vedtægter, lejeregler osv.
Bent spørger ind til hvordan holdningen er til en formand.
Rådet blev enige om at så længe formanden var så upartisk som muligt, var det ikke så vigtigt
hvor han kom fra.
Jan Hansen, fra Lokalrådet, vil helst ikke ville tage posten, men er der ikke andre der byder ind,
tager Jan Hansen posten.
4. Administrativt Stormøde på kommunen
Lokalrådets tilskud i 2019 er i år 36.000. Bent har søgt tilskuddet, som forventes modtaget i
løbet af ugen.
a. Workshop Lokal forandring (Bent deltog)
Alle har problemer med at få folk til at deltage i bestyrelsen og møder.
Det er vigtigt at have noget konkret og spændendende på programmet.
b. Workshop Kommunikation mellem kommune og lokalråd (Jens deltog)
Det gennemgående ord var ”forventningsafstemning”
Det må være målet at gå fra at være myndighed til at være partner.
Jens påpegede at der på Dialogmøder ikke er et krav om at politikerne tager de emner op
lokalrådet indsender, de må vælge deres egen dagsorden.
Det var der hos stor enighed om at ikke er OK, vi har dog ikke mødt det problem endnu.
c. Min Landsby App. (Jan og Jesper deltog)
Lokalrådene blev præsenteret for ”Min Landsby” App, det er en App man kan bruge til info
omkring byen, hvad der sker af aktiviteter. Kommunen har købt 10 licenser/opstart
herefter betaler rådene selv det årlige kontingent. Ørslev er tilmeldt.
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5. Min Landsby App. ( vi er blevet oprettet, hvem skal have adgang) App. Til smartphone,
hent app. hedder ”Min Landsby”
Jan Hansen har fået mail fra ”Min Landsby” om at vi skal finde 2 ambassadører, booke et
opstartsmøde og inviterer de foreninger vi ønsker deltager i App med info om deres
aktiviteter.
Ambassadørerne godkender/fratager godkendelse til Login, det er muligt at have så mange
logins der ønskes.
Som ambassadører valgte vi Jan og Camilla, Jan taler med Jesper om han vil gå med ind
som arbejder.
6. Dialogmøde 20/2-2019 kl. 19 i Ørslev forsamlingshus
Oplæg til dagsorden/spørgsmål til diaologudvalget blev gennemgået og rettet til.
Lokalrådet ønsker en mere kontant holdning overfor politikerne, bl.a. ønskede rådet at
vi påpeger at Ugledigevej og Ørslevvej er skolevej.
At der i det ”Skæve” kryds og Ørslevvej og Ugledigevej i 2015 var afsat kr. 900.000 som
forsvandt.
Så ønskede rådet også at problemet omkring grunde og bosætning samt affaldsløsning
tages op igen.
Bent har Befolkningsprognoserne for 2018-2031 som viser en fremgang i Ørslev på 464
personer (21,8%) den største stigning i kommunen.
Det Praktiske til Dialogmødet:
Mødes: Vi mødes kl. 17.00
Nøgle: Jan henter nøgle, Deltager i mad: Jan følger op på deltager til mad.
Bestilling/Indkøb: Camilla bestiller mad, køber ind
Opstilling af stole/bord: Michael, Søren, Pia, Lasse, Bent
Kaffe: Pia, Ordstyrer: Michael Laursen, Referat: Camilla, Oprydning: Alle
7. Eventuelt
Pia: Danlej har forespurgt om fælles lystænding i byen, vi undersøger med Bazar som vi
tidligere har gjort.
Michael: Ønsker vi laver et Budget, så vi har styr på hvad vi kan sige ja til. Det kommer på
dagsorden til næste møde, Bent tager tal med fra 2018.

Næste lokalrådsmøde er tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19-21 i lokalrådslokalet ved skolen.
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