Lokalrådsmøde:
Tirsdag d. 10.08.2021 kl. 19:00
i lokalrådslokalet.
Til stede:
Michael Laursen
Søren Hansen
Jan Hansen
Lasse Jørgensen
Jakob Ryhl
Ikke til stede, med afbud:
Bent Maigaard

Dagsorden/Referat:
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt, uden kommentarer.
2. Status på mødet d. 7.09.2021. (Dialog møde med indbudte politikkere.)
Egnhuset er bestilt.
Følgende har tilmeldt sig:
Søren Hansen (DF)
Poul A. Larsen (S)
Eva-Sommer Madsen og Anne-Marie Jacobsen (begge V) havde meldt sig til, men senere
trukket sig igen.
Bent kontakter restancer for svar.
Spørgsmåsideerl
Skolelukning?
”Vild med vilde”?
Ørslev lokalråds position som borgerforening, frem for under kommunalt regi.
Fremtidstanker i forhold til Ørslev.
Der laves et opslag på facebook som reklamere for arrangementet, samt efterlyser emner
fra medlemmerne.

3. Status på Kirkepladsen.
Bent og Michael har afholdt møde med Kirken.
Fornemmelsen er at projektet er på rette spor, i forhold til de tanker Lokalrådet har haft talt
om. Der er planlagt nyt møde i uge 32/33
Der er enighed om at Lokalrådet ikke skal blande sig, i renoveringen af området.
4. Status på CO2 skoven.
Åbning søndag d. 5. September kl. 10.00
Der laves samarbejde med FDF-spejderne, lokalrådet og kommunen.
 VK tager fat i Sydsjællands tidende med henblik på at få en ”annonce” i avisen ift.
Turen, navne, konkurrence(Navn på skoven) og skovens udvikling.
 VK bestiller slåning på arealet og undersøger ift. Parkeringsmuligheder.
 VK inviterer DN og Growing Trees Network Foundation
 FDF låner gerne telt ud, men skal bruge hjælp til opsætning.
 På dagen laver vi mad i bålgryde + evt. griller en pølse.
5. Halfesten 2021.
Der er fuldknald på planlægningen.
Der er afholdt flere møder, med gode fremskridt.
Ansøgninger til div. Tilladelser er afsendt
Der mangles arbejdskraft til hele arrangementet.
Billet salget er allerede godt i gang.
6. Nyt medlem til bestyrelsen.
En borger har givet udtryk for at gerne ville deltage i lokalrådsarbejdet.
Det er indenfor rammerne af vedtægterne, ikke muligt at blive medlem af lokalrådet
udenfor generalforsamlingen. Men der opfordres til deltagelse i både møder og aktiviteter.
Derefter kan der opstilles ved næste generalforsamling.
7. Eventuelt.
- Slåning af fælles arealer: Eigils grund ordnes d. 27.08.21 kl. 16.00-18.00.
Der serveres mad fra Kim/Grill samt øl og vand.

