Ruds Vedby Lokalråd

Helheds- og Lokalrådsmøde 1-2-2017
Deltagere:
Ingse, Peer, Hubert, Anne, Ebbe, Busser, Poul, Bent, Marianne, Martin, Egon, Ejnar, Peter, Gori og Eli
Velkomst v/Ingse
Kort helhedsplanmøde, derefter kort Lokalrådsmøde
Omtale af planlagt koncert på Kragerupgård med Thomas Buttenschøn 2/3 (arrangør Hovsa Festival og
Kragerupgård). Plakat ophænges.
Omtale af kirkekoncert den 23/2 (arrangør Lokalrådet og Menighedsrådet). Plakater omdeles/ophænges.
Status på projekter:
Aktivitetsplads ved skolen:
Hubert redegjorde for ansøgning om medfinansiering til LAG. Kommer desværre ikke med i denne omgang,
men ansøgningen er afleveret. Det har været et større og arbejdskrævende projekt med udarbejdelsen,
men er nu afleveret i en sådan form, at stillingtagen bør kunne tages på det foreliggende grundlag. Stor
anerkendelse til Hubert for det store arbejde.
Det grønne projekt: Træbeplantning udvalgte steder gennem byen, samt forskønnelse af grunden ved den
gamle Q8 tank, grundeejer Clean Tech v/Bjarne. Tovholder i dette projekt er arkitekterne Sven og Kathrine.
Der foregår for tiden drøftelse mellem arkitekterne og Bjarne omkring udformningen af projektet på hans
ejendom.
Den gamle Skole: Ingse har skrevet en nytårshilsen til ejer Bjørn Rasmussen (BR) og fortalt lidt om, hvad der
sker i byen, og forespurgt ham, om han er kommet videre med sine planer for ejendommen. Vi har tidligere
haft et par personlige møder med Bjørn, hvor han har vist interesse for vores arbejde.
Hegn mv ved legepladsen Rudsgade 18 (Irmagrunden):
Muren er nu blevet flot renoveret, og hegnet er placeret, og mangler nu kun placering af resterende
udsmykning (smedearbejde). Det hele præsenterer sig flot og indbydende. Der planlægges indvielse i
forbindelse med byforskønnelsesdagen lørdag den 29. april i år.
Markering i forbindelse med byforskønnelsedagen.
Dagen er et traditionelt led i årshjulet, og vil overordnet foregå efter sædvanlig procedure. Annonceres i
god tid (omtales bl.a. på Lokalrådets generalforsamling i februar) med opfordring til interesserede borgere
om fremmøde for at deltage i den traditionelle indsamling af skrald langs vejene og på pladserne, herunder
samlingspladsen Rudsgade 18. Årets hus vil ligeledes blive kåret, og deltagerne på Lokalrådets
generalforsamling opfordres til at komme med forslag til Lokalrådet, som herefter beslutter hvilken
ejendom der skal kåres. Som afslutning på dagen planlægges en festlig (gen)indvielse af legepladsen, som
også ved den lejlighed navngives. Aftenens mødedeltagere blev præsenteret for en række forslag fra byens
børneinstitutioner, og navnet er valgt, men forbliver hemmeligt indtil indvielsen. Borgmesteren vil også
blive inviteret. Som led i festlighederne planlægges et nyt legeredskab indviet, og der blev enighed om at få
etableret et par nedgravede trampoliner. Ingse og Peer undersøger hvem der kan levere og Hubert og Bent
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indvilgede i at være konsulenter ved sparring med leverandøren. Ingse og Peer undersøger med Line, om
midler hertil kan bevilges via helhedsplanen. Bent og Hubert fremkom med en ide om placering af et fysisk
Årshjul på muren, med markering af årets aktiviteter. Bent får fra Peer en mail med Årshjulets aktiviteter i
store træk.
Kommende projekter:
Fornyelse og udvidelse af Flagalleen: Nye Flag til afløsning af de gamle og udslidte. For tiden er der kun flag
til den gennemgående strækning Sorøvej, Rudsgade, Kalundborgvej. Der skal derfor søges om midler til nye
flag, ligesom alleen ønskes udvidet til også at omfatte Jernbanegade, som er central i forbindelse med
bevaring af den nu genåbnede togforbindelse mellem Slagelse og Tølløse.
Forskønnelse af Jernbaneområdet: For at markere det glædelige i genåbning af jernbanen, og i det hele
taget som led i forskønnelsen af byens gadenet, vil vi prioritere dette område, herunder etablering af en
sikker passage over skinnerne for gående der kommer fra byens sydlige del (Hal- og skoleområdet). En
gruppe med fokus på dette blev etableret med Ebbe og Søren, og vil blive søgt udvidet med Carsten fra
garden.
Lokalrådsmøde:
Peer redegjorde for ansøgning om udviklingsmidler, indgivet til Sorø Kommune. Der er søgt om midler til
renovering og retablering af 55 flaghuller ned gennem byen, samt om midler til etablering af fast
strømforsyning på legepladsen.
Den kommende generalforsamling blev drøftet, og her ved vi på forhånd, at der er behov for 2 nye
suppleanter.
Afslutningsvis opfordrede Ingse os til at fortsætte den gode fortælling, og fremhæve de positive ting der
sker og er sket i det forgangne år.
Referent:
Peer Vincentz Larsen
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