Ruds Vedby Lokalråd
Ingse.rasmussen@kalundborg.dk

Lokalrådsmøde 4. april 2018
Referat:
Til stede var:
Ebbe, Peer, Anne, Marianne N, Busser, Søren, Poul, Bjarne, Anders, Charlotte og Bent
Afbud:
Ingse, Marianne R, Gori, Camilla
Gæster: Egon Wordorff, Hans-Henrik
Ebbe bød som næstformand velkommen til mødet, med en særlig velkommen til de nye suppleanter og folk
på nye poster.
Indledningsvist blev det oplyst, at Flemming Jepsen er afgået ved døden, 74 år gammel. Flemming har boet
i byen i mange år, og var en afholdt og hjælpsom mand. Han gav ofte en hånd med, bl.a. med
vedligeholdelse af beplantningen ud mod vejen på Irmaqgrunden, inden den blev legeplads. Flemming blev
for en halv snes år siden udnævnt til årets RV borger. Lokalrådet vil sende en bårebuket til bisættelsen,
hvilket Anne tager sig af.
Ligeledes indledningsvist, og uden for dagsorden, berettede Busser om problemer på Søparkens
fællesområder, hvor en angiveligt psykisk syg udlænding optræder til gene for personalet i hjemmeplejen.
Der skulle nu være taget hånd om problemet.
Siden sidst:
Generalforsamlingen evalueret - ingen særlige bemærkninger. Alle har modtaget referat m.v.
De nye vedtægter blev underskrevet af de resterende bestyrelsesmedlemmer.
Flagalleen er nu en realitet, og blev opsat første gang påskedag. Der er tale om en total fornyelse og
udvidelse, så alleen nu omfatter Slagelsevej, Jernbanegade, Kalundborgvej, Rudsgade og Sorøvej, i alt 117
flag. Endvidere tre høje flagstænger ved byens 3 indfaldsveje. Tak til Hans-Henrik og Marianne, hvis firma
har stået for hele det praktiske i forløbet, med indhentning af tilbud, indkøb, gravearbejde mv. Også tak til
Søren for velvilje med opbevaringen, indtil afklaring af den fremtidige placering, og tak til frivillige fra
lokalrådet, som monterede flagene på stængerne.
RV Garden fortsætter med opsætning og nedtagning af flagene, og den fremtidige betaling herfor blev
fastsat til 1200 kr. pr. gang. Salg af gammel flagvogn, flag mv. blev drøftet, ligesom et regulativ for flagdage
blev drøftet. Vi blev enige om at fortsætte disse drøftelser i et flagudvalg, bestående af: Ebbe, Busser, Peer,
Bjarne og Anders. Flagudvalget bemyndiges til at indgå aftaler om flagdage, salg af flagvogn og flag m.v.,
indgåelse af leje af opbevaringsplads, forsikringsspørgsmål mv. samt øvrige detailspørgsmål om alleen og
dens drift. Overordnet blev aftalet: Anslået salgspris flagvogn: 1000 kr., og for gamle flag ca. 150 pr. stk,
med rabat ved salg af flere.
Flagudvalget klarer opsætningen på hverdage, første gang 16/4 kl. 8:00 ved Sørens garage. Nøgleboks
opsættes.
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Dialogmøde afholdt i marts. Ebbe orienterede om mødet, der generelt kunne betegnes som godt. Ingse
bad på mødet kommunen om at bemærke den betydelige frivillige indsats, herunder til mødeaktivitet, der
ydes, og henstillede til at underliggeren blev hævet, så rådede i hvert fald ikke skulle oparbejde underskud
på den daglige nødvendige drift.
Næste dialog møde er den 12/9, og her har vi lovet at lægge lokaler til (Bent undersøger med
Sognegården)
Helhedsplanen: Ikke så meget nyt at berette, måske hensigtsmæssigt at indkalde helhedsgruppen til majmødet.
Byforskønnelsesdag 28. april 2018:
Ingse søger for annonce og opslag, smørrebrød, diplom mv.
Vi mødet på Ej sikke leg kl. 8.30.
Der uddeles arbejdsopgaver: Oprydning på legepladsen, lugning og vedligeholdelse hegnet, nyplantning ved
bytræet, maling og vedligeholdelse af bænke og blomsterkasser, rensning af Dronningestenen ved kirken,
uddeling af flag-flayers, kontrol af flag og stænger.
Ad flag-flyers: Poul foreslog at det blev oplyst, at man kan betale direkte til Poul (ikke alle har netbank).
Peer sørger for det nødvendige antal samt planlægger ruter.
Ad hegnet: Det er nødvendigt med lidt forarbejde med græsserne, og Bjarne, Søren, Bent og H-H mødes
den 7/4 og arbejder lidt med det.
Vi skal sørge for: affaldssække, handsker, grabber, trailer (ansvar: Peer)
Årets hus: Drøftelse udmøntet i 2 emner, og endelig beslutning taget ved håndsoprækning.
4. maj aften: Afholdes på traditionel vis i Søparken i samarbejde mellem Ruds Vedbys Historie og
Lokalrådet. Køreplan fremlagt af Ruds Vedbys Historie. Hovedpunkter: Tale ved Ole Glahn. Oplæsning
v/Poul Erik Nielsen. Musik/sang ved Marianne og Edel. Annonce, opslag v/Lokalrådet.
Eventuelt:
Peer oplæste invitation til deltagelse i projekt ”Fulde Huse”. Det drejer sig om et projekt igangsat af
Landskaberne, som har fået fondsmidler til i samarbejde med tre lokalsamfund, og med en
proceskonsulent ansat, at arbejde med ideer til meningsfuld udnyttelse af tomme bygninger. Der var
enighed om at tilkendegive interesse for deltagelse i dette projekt.
Ny ejers indtog på Vedbygaard drøftet. Der blev udtrykt ønske om, at Lokalrådet inviterer den nye ejer til
et dialogmøde, og at vi i øvrigt hilser det nye ejerskab velkommen til byen. Der vil være behov for en snarlig
drøftelse af f.eks. vores opbevaring af Flag i Vedbygårds lade. Hans Henrik vil skaffe kontaktoplysninger til
en invitation når den tid kommer.
Søren bragte spørgsmålet om Sct. Hans arrangement på banen. Arrangementet i 2017 var en succes og
skulle gerne gentages, men mangler sponsorer. Det blev tilkendegivet, at Lokalrådet ikke ser sig som
praktisk arrangør, men påskønner initiativet og at frivillige formentlig vil stille arbejdskraft til rådighed.
Peer Vincentz Larsen
Referent.
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