REF / lidt sammensat fra helhedsmødet og Lokalrådsmødet
Lokalrådsmødet/ Helhedsmødet 06-01-2016
Deltager: Ingse, Ejner, Peer V, Bent, Carsten P, Martin (Mulle) , Kim, Hans Henrik, Marianne,
Egon, Ebbe, Hubert , Gori, Søren, Arkitekterne Kathrine og Sven, Jørgen, Busser, Peter,
Marianne, Egon,
Siden sidst/Helhedsplan
Ingse bød velkommen til lokalrådsmødet. Og sagde at vi går en spændende tid i møde.
De gamle grupper fra byfornyelsen er nedlagt. Og opgaven ligger nu i lokalrådets regi.
Fra Sorø kommune
Mail fra Line Foldsted:
Nu hvor følgegruppen er opløst og Lokalrådet har overblikket over de konkrete projekter, som de enkelte
arbejdsgrupper har i støbeskeen, er det som udgangspunkt er det ikke tanken, at kommunen deltager i
følgegruppens statusmøder. Lene og jeg påtænker derfor ikke at deltage i mødet i aften.
Herunder vil jeg kort beskrive status på forslaget til hegn, som jeg håber du vil viderebringe på mødet:
Som I måske husker, var jeg på det sidste møde i tvivl om, hvorvidt det ønskede hegn, ville blive anset som
et legeredskab, og dermed være omfattet af en række sikkerhedsbestemmelser for legepladsudstyr. Jeg har
vendt situationen med kollegaer, og vi er kommet frem til, at et hegn opført i overensstemmelse med den
skitserede plan og opstalt, ikke vil blive opfattet som et legeredskab.
Jeg har booket et møde med lederen af Vej og Park på tirsdag (12. januar), så vi kan få sat projektet rigtigt i
søen i forhold til den fremtidige drift af hegnet. Efter dette møde vender jeg naturligvis tilbage til jer med
status på projektet, og hvad næste skridt fra min side vil være.

Der har været kaffemøder, med flere af de huse, som trænger til en kærlig hånd.
Og planen er at afholde flere af disse kaffemøder, da det er en god indgangs vinkel til at få folk i
tale.
Vi har fået mail fra kommunen omkring det hegn som skal laves ved naturlejepladsen.
Hans Henrik fremviste nogle billeder, med hegnet. Utroligt flot….

Den gamle skole
Ingse har talt med ejer af den gamle skole. Ejer var glad for henvendelse, og kommer til kaffemøde
den 19-01-2016. Ejer har selv tænkt forskellige tanker om hvad bygningen kunne bruges til.
Ingse efterlyste gruppen med parcour m.m Henrik Andersen og Anemarie fra RVI.
De kontaktes og får sendt ref. fra dette møde her i dag.
Mødersteder
Carsten gav en kort orientering om deres projekt . Ungdoms klubben mangler plads.
Carsten fortalte lidt om hvilke muligheder der er.
Carten, Anette og Ebbe sætter et brev sammen, og sender det til kommunen. Så man kan se
problemstillingen, samt en mulig løsning på problemet.
Anette kunne fortælle at SFO2 er steget til det dobbelte det.
Og frygter at børnene bliver meldt ud.
Det gamle posthus
Status på dette ukendt, afklares til næste møde.

Hallen
Hallen er meget slidt. Både ude og inde.

Helhedsplan
Se dok.
Juletræ i samarbejde med Ruds Vedby Garden
Vi havde en dejlig dag, med glade mennesker.
Glade børn. Og tanken er at gentage denne succes.

Kirkekoncert 24-02-2016
Lokalrådet og menighedsrådet
Billetpriser 150,- kr.. Dissing og LAS
Oprydning Mulle-Bent-Ebbe-Per
Generalforsamling 2.marts 19.00
Valg i flg. vedtægterne
Efter generalforsamlingen er der smørebrød fra den nye smørebrøds forretning.
Helhedsmøder -Projekter
Vi afholder Helhedsmøderne fremadrettet fra kl. 17.00 til 19 den første onsdag i måneden i
Sognegården
Og vi arbejder med projekterne løbende.
og sætter fokus på en opgave ad gangen i hver gruppe med tilbagemelding ved næste møde
Evt.
vi vil rette opmærksomhed på om idrætten er dækket ind i samarbejdet om helhedsplanen

