Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 5. marts 2019
Afholdt i lokalrådets lokale ved skolen
Tilstedet: Jan, Lasse, Michael, Jens, Pia, Søren og Bent
Fraværende: Camilla og Jesper

1. referat fra sidst
a. godkendt
2. status på rundkørsel
a. ingen ændringer, ingen tidsplan fra kommunen endnu.
3. Dialogmøde
a. Referat fra Dialogmødet er godkendt. Referat skal afleveres til kommunen i bestemt
format. Jan sørger for at ændre format i referat fra Pia og aflevere det til Udvalget.
b. Feedback fra mødet
i. Mad og drikkelse var helt OK. Alt for meget kaffe blev smidt ud – måske næste gang
kaffekander kunne dele ud til bordene bland publikum?
ii. Vi skal huske at ta billeder næste gang og informere aviserne i god tid.
iii. Vi skal holde tæt kontakt ved udvalget så vi ikke bliver glemt
4. Aktivitetszonen
a. Hvem skal skaffe de sidste 75.000 kr? lokalrådet ønsker at støtte projektet, men ønsker
ikke lave alt arbejdet.
i. Crowdfunding, lokale virksomheder, hæfte med reklamer???
ii. Informere forældre igennem skolens forældreintra og lokalrådet facebook side
iii. Deadline 20.5.
iv. Nyt møde med Nastasia – der skal lidt mere action fra gruppen.
5. Landsby App
a. Møde med Heino fra Landsby App den 20.3. Invitation sendes til Lokalrådets medlemmer
og foreninger i Ørslev. Jan sender invitationen ud hurtigst muligt.
b. Administrator fra Lokalrådets side: Jan, Camilla og Jesper
6. Nærdemokrati
a. Møde 14.3. Jan kan desværre ikke deltage men Bent har meldt sig til.
7. Budget
a. Bent præsenterede nyt budget (vedhæftet). Budget blev godkendt
b. Kløversti dag
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i. Vi sørger for at reservere lidt penge til 2020 arrangementet i januar. Pengene skal
bruges til suppe og brød.
c. Græsslåningsdag
i. Der skal reserveres penge til mad og drikkelse samt benzin som vi plejer.
8. Nye projekter
a. Havetraktor og trailer
i. Der arbejdes på nyt projekt med FDF Ørslev Vordingborg omkring redskabsskur i
forbindelse med deres kredshytte til opbevaring af havetraktor og trailer. I samme
forbindelse søges midler til renovering af det gamle shelter og etablering af toilet til
forbrugerne af bålhytte og shelter. Det ville være nemmest at etablere muldtoilet,
men det er ikke sikkert dette er tilladt i byzonen. Dette undersøges med
kommunen.
b. Egnshuset
i. Kan vi hjælpe med at søge penge? Eller har Egnshusets bestyrelse helt selv styre på
det?
c. Affald fra Frugtlunden, Jørns plads etc.
i. Der er skrevet en del med Amanda fra kommunen. Pia tilbyder at affaldet kan
smides i FDF hyttens affaldscontainer mod at kommunen betaler udgiften til
container. Lasse mener der i sommer perioden kommer ca 7 sække affald per uge.
Det burde ikke være nogen problem eftersom FDF affaldcontainer bliver tømt hver
uge.
Dog er da nogen som ”misbruger” dette container til deres eget affald og container
tit er fyldt op selvom hytten ikke har været i brug. FDF holder øje med situationen.
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