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Referat:
1. Godkendelse af referatet fra d. 29.09.2020.
Der er indkommet en enkelte korrigering, vedr. forståelsen af forslaget omkring
overtagelse af forsamlinghus grunden. Dette kunne af referatet forstås som om at Søren
Lindholm skulle, sammen med kirken, stå for overtagelse og vedligeholdelse af
kirkepladsen.
Det præciseres hermed at det i forslaget, alene skulle forstås som om at være kirken der
skulle stå for denne overtagelse og vedligeholdelse.
2. Status på kirkepladsen.
Der er kommet svar fra Borgmesteren som er positiv, overfor at pladsen overtages af
andre. Der skal dog et offentlig udbud til for salget af pladsen. Dette behandles i ”Plan og
Teknik”- udvalget, onsdag d. 04.11.2020.
3. Status på vedligeholdelse af græsarealerne.
Der er slået græs i Frugtlunden.
Der har været gravet kabler ned, mellem madpakkehuset og søen.
Plæneklipperen og buskrydder sendes til service, samt får ny klinge.
Lasse snakker med Fog omkring et bord/bænke-sæt, til erstatning for det ødelagte sæt.
Michael har undersøgt mulighederne for at investere i en container, til opbevaring af
plæneklipperen i stedet for at have plads hos FDF spejderne. Dette kan lade sig gøre for
et beløb i omegnen af 10.000 kr. Der arbejdes for en sådanne løsning, med en placering
omkring spejderhytten.

4. Bosætningsfilm om Ørslev.
Firmaet vil selv sørge midler hos lokale virksomheder, og Lokalrådet holdes
omkostningsfri.
Lokalrådet indgår i samarbejde med firmaet.
5. Eventuelt.
Juletræ.. Lasse vil gå på jagt efter et.
Lyskæde, mulighederne undersøges for at forlænge den nuværende.
Mulighederne for juletræstæning ved Egnshuset, Gløgg og æbleskiver ved spejderne,
sang ved kirken kor undersøges.
Julefrokost, kan ikke afholdes i år. Der forfattes en julehilsen som sendes ud via facebook.
Generalforsamling afholdes i januar.

