Lokalrådsmøde 5. april 2017 i Sognegården:
Tilstede:
Ebbe, Peer, Charlotte, Bent, Eli, Gori, busser, Bjarne, Marianne, Martin.
Referat/Dagsorden:
Ebbe bød som mødeleder velkommen. Ingse er for tiden på ferie i Frankrig men har tilrettelagt
dagsordenen. Ebbe bød velkommen til Marianne og Charlotte, som deltager på deres første Lokalrådsmøde
efter valget i marts.
Ebbe gennemgik den orientering, som Ingse har udsendt på mail til medlemmerne af Helhedsplangruppen,
herunder medlemmer af Lokalrådet. Af orienteringen fremhæves især, at indvielsen af hegn mv. på
Irmagrunden er udskudt til sammenfald med Flagfesten den 5. juni.
Endvidere at der er søgt midler fra Helhedsplanen til renovering og udvidelse af Flagalleen.
Peer Gennemgik det referat, der er udsendt efter dialogmødet med Sorø Kommune og de øvrige Lokalråd.
Der blev orienteret om proceduren med aktivitets- og udviklingsmidler, og især udviklingsmidlernes
fordeling gav som sædvanlig anledning til nogen debat. Konklusionen er dog, at proceduren fortsættes i
hvert fald indtil udgangen af valgperioden, og med det budget, der er vedtaget. Det vil også sige, at der til
udviklingsmidlerne kommer endnu en ansøgningsrunde, og det blev endnu engang præciseret hvilke
kriterier der er for tildeling af disse midler. Der var også en drøftelse af, om Lokalrådene via et udvalg skulle
have indstillings- og prioriteringsret over ansøgningerne, hvilket vi og flere andre tilkendegav at være imod.
Vi har overfor såvel Lokalrådene som kommunen tilkendegivet, at vi ikke ønsker at deltage i overordnet
administration, men vil bruge kræfterne lokalt, og med kontakt til kommunen gennem de årlige
dialogmøder. Mødet var ganske godt og velledet, og borgmesteren redegjorde også godt for den offentlig
transport, set i lyset af de ændringer, der sker i relation til genåbning af Tølløsebanen.
Planlægning af byforskønnelsesdagen:
Overordnet er der tale om en dag efter sædvanlig procedure. Dvs. at der annonceres og opsættes plakater,
ca. 14 dage før dagen. Opgaverne bliver beskæring og rensning af selv Irmagrunden, tilsyn og pasning af det
nye hegn, tilrettelæggelse af ruter til opsamling af affald langs indfaldsvejene, skoleområdet og
stationsområdet. Endvidere vil Peer udfærdige en indbetalingsopfordring (flyer) til støtte for
Lokalrådet/Flagalleen, og organisere nogle hold, så vi kan få husstandsomdelt denne flyer. Det har
erfaringsmæssigt en god virkning på bidragene, som driften af Flagalleen har hårdt brug for.
Busser sætter nye skilte op om byforskønnelsesdagen.
Emner til Årets Hus blev drøftet. De tilstedeværendes stemmer samt de på generalforsamlingen indkomne
forslag blev optalt, og det hus som har fået flest stemmer er udvalgt, og en procedure for overrækkelsen
skal igangsættes.
4. maj arrangement:
Der er lavet aftale med Ole Glahn om en lille tale.
Busser vil kontakte Poul Erik om musikalsk indslag som sædvanligt.
Eller sædvanligt arrangement i Søparken v/Ruds Vedbys Historie.
Flagfest/indvielse:
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Detailplanlægning foretages løbende frem til arrangementet, men følgende blev drøftet/vedtaget:
Der er tale om en kombineret grundlovsfest og pladsindvielse. Vi ønsker at fejre grundloven uden
markering fra bestemte politiske grupperinger, og forespørgsler om stande fra politiske partier eller
organisationer vil derfor venligt og bestemt blive afvist. Vi vil invitere repræsentanter fra kommunen til
indvielsen, eks. Søren Borup og Line Kallehauge, men selve indvielsen vil vi selv stå for som Lokalråd. Vi skal
have repræsentanter for børnene (skole, børnehave, SFO) tilstede til navngivning, og en gave til børnene
for forslag til navngivningen. Vi talte om at motivere Ruds Vedby Garden til at trække op, og et forslag til en
lokal grundlovstaler var på bordet, og fik samlet enighed. Brandmændene og deres flotte biler vil også være
til stede, Året Borger blev drøftet, og deltagerne opfordres til at tænke over forslag til næste møde.
Afslutningsvis taltes om Helhedsplanens videre forløb – renovering og udvidelse af Flagalle, nye aktiviteter
på legepladsen, samt om aktivitetsprojektet ved skolen, og arbejdet med træer og beplantning sammen
med arkitekterne Kathrine og Svend.
Under evt. drøftedes et par sager om iagttagelser af unges uheldige adfærd i og omkring parken.
Referent: Peer Vincentz
Bilag: Årshjul
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