Ruds Vedby Lokalråd
Ingse.rasmussen@kalundborg.dk

Lokalrådsmøde 3. oktober 2018
Referat:
Til stede var:
Gori, Charlotte, Søren, Ebbe, Bent, Anne, Marianne R, Marianne N, Bjarne, Peer, Ingse
Gæst: Marianne Bonde

Ingse bød velkommen, og gennemgik dagsordenen, som var udsendt på mail.
Siden sidst:
Åbent Hus hos RV’s Historie. Velbesøgt og veltilrettelagt arrangement, med besøg af 50-års
jubilarskoleklassen. Sædvanen tro indsamling til fordel for Flagalleen, med resultat over 500 kr.
Dialogmøde i Sognegården, med Sorø Kommune og øvrige lokalråd i kommunen. Udmærket møde med
gensidig orientering fra såvel Lokalråd som kommune. Vi har et udmærket samarbejde med Sorø
Kommune.
Demensrådgivningsmøde i Det Gamle Posthus afholdt forleden, med ca. 30 personer fremmødt. Der blev
orienteret om sygdommen, samt, og især om, hvad pårørende og venner kan hjælpe med i forhold til den
sygdomsramte. Demensrådgivningen er et samarbejde mellem Sorø og Næstved Kommune.
Flagdage revurderet, jf. forrige referat. Fremover bliver 5. september også flagdag, til ære for Danmarks
Udsendte. Oversigt over flagdage vedhæftet.
Møde med øvrige lokalråd om procedurer vedrørende ansøgning om puljemidler.
Vi er inviteret til møde på Niløse Skole den 31/10 jf. udsendt mail. Følgende deltager fra Ruds Vedby: Ebbe,
Søren, Charlotte. Ebbe tilmelder via mail.
Vi har selv ingen bemærkninger til ansøgningsproceduren, men deltager for den gensidige orienterings
skyld.
Vision og planstrategi: Høringssvar.
Lokalrådet har ikke fremsendt noget egentligt høringssvar, men på det senest afholdte dialogmøde
fremhævet vigtigheden af en god lokal infrastruktur. Det er vigtigt at bevare og udbygge landdistrikterne,
ved fokus på bosætning, børnehaver og skoler, ældrepleje, offentlig transport m.v.
I øvrigt er vi enige i Sorø Kommunes forslag:
Byrådet har besluttet at lade FN´s verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategi
2022. FN´s verdensmål er en ambitiøs og vidtrækkende global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal
bane vejen for en mere bæredygtig verden – i økonomisk, social og miljømæssig forstand. I forslag til
Vision og Planstrategi 2022 fokuseres særligt på ni af FN´s 17 verdensmål. De ni verdensmål knytter sig til
fire lokale temaer, som er omdrejningspunktet i Vision og Planstrategien. Temaerne udfoldes i konkrete
mål og indsatser.
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De fire lokale temaer er:
Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle
Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie
Tema 3: Viden og vækst – arbejde og uddannelse til alle
Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi
Orienteringsmøde for lodsejere om anlæggelse af stisystemer:
Orienteringsmøde afholdes i forlængelse af ordinært lokalrådsmøde onsdag den 7. november i
Sognegården.
Lokalrådsmøde starter i den anledning med åbent møde kl. 18:30, og herefter kl. 19:30 informationsmøde.
Alle lodsejere, der kan blive berørt, er inviteret via omdelt brev (oplæst) som er vedhæftet. Ingse
orienterede kort om projektet, som er udarbejdet af vores arkitektvenner Kathrine og Svend på
Hesselbjerggaard. Det er også arkitekterne der fremlægger tankerne.
Medborgeraften 25/10:
Musik ok (kammerorkestret).
Annonce som sidste år: Ingse.
Plakater: Anne
Tilmelding kun pr. mail og telefon; Ingse og Poul. Frist 20/10.
Donation vedtaget : Til fordel for Hjemløse.
Praktiske hjælpere velkomne: Møde senest 18:30
Juletræstænding:
Lørdag den 1. december. Spejderne deltager. Lydanlæg: Anders Sommer og Claus Haagensen.
Taler endnu ikke fastlagt. Forslag om vore vikarpræst kunne have lyst til det?
Bent undersøger og spørger.
Det blev aftalt, at vi afholder en miniforskønnelsesdag i forbindelse med juletræstændingen. Interesserede
møder kl. 14:00 på legepladsen og rydder op i og omkring området. Dette træder i stedet for den planlagte
oprydningsdag den 27/10, hvor flere er forhindret.
Flagudvalget træder sammen fredag den 19 ds. kl. 13:00 hos Søren. Vi skal have skruet knopperne
ordentligt fast på flagstængerne og gennemgå dem for fejl og mangler. Eventuelt kan vi male de gamle
flagstænger samtidig. Andre end flagudvalget er også velkomne.
Kirkekoncert februar/marts næste år:
Det er Lokalrådets tur til at arrangere, og bestemme program. Gode ideer efterlyses – Gospel blev nævnt.
Ideer til Ingse. Dato 27/2-2019.
Juletræsudvalg:
Den 16/12 er der traditionen tro julestue/juletræsfest, denne gang i samarbejde med RV Fodbold v/Brian
Dahlin.
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Nærmere planlægning blev lagt i hænderne på et lille udvalg: Ingse, Charlotte, Anne, Bjarne (og Brian).
Eventuelt:
Stort tillykke til vores mangeårige medlem Busser, der forleden kunne fejre sin 70-års fødselsdag. Tak for
mange års godt samarbejde og for stor indsats, her som i Ruds Vedbys Historie.
Anne orienterede om en demonstration, hun og andre havde deltaget i ved stationen, i protest mod
planlagte nedskæringer. Det er vigtigt at vi er synlige netop i relation til bevaring af infrastruktur mv
jævnfør tidlige drøftet.
Ebbe nævnte behov for beskæring/fældning af enkelte træer/buske i skellet mod vejen, på
naturlegepladsen. Det praktiske aftales mellem Ebbe og Bjarne.
Bjarne bad os være opmærksom på, at der er behov for flere frivillige brandmænd i Ruds Vedby – og nævne
det for mulige emner.
Referent: Peer Vincentz
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