Ruds Vedby Lokalråd
Ingse.rasmussen@kalundborg.dk

Lokalrådsmøde 7. november 2018
Referat:
Til stede var:
Ingse, Peer, Ebbe, Søren, Charlotte, Poul, Busser, Marianne N, Hans-Henrik N, Anders, Bent, Bjarne, Gori,
Marianne R.
Gæster ved efterfølgende åbent møde:
Ca. 20
Indledende lokalrådsmøde:
Velkomst v/Ingse.
Gennemgang af kommende aktiviteter og begivenheder.
1/12: Juletræstænding
Vi mødes ca. 14.00 til oprydning og klargøring på legepladsen.
Velkomst v/Ebbe.
Taler: Carsten Garder.
Juletræstænding: RV Brandvæsen
Spejderne tilstede.
Sang og leg: Afklares (Ingse)
Lyd: Anders
Hjælpere servering: Charlotte, Ebbe, Anne, Susanne.
Bent: Kan Sognegården åbnes mellem 14 – 17?
16/12: Julestue/juletræsfest
Udvalg nedsat: Anne, Charlotte, Bjarne.
Udvalget ta’r kontakt til Brian fra RV Fodbold – arrangementet afholdes muligvis i hallen i samarbejde med
RV Fodbold.
NB: Husk i god tid at reservere enten skolen eller Hallen via bookingsystemet. Vær også opmærksom på
om juletræet kan genbruges fra skolen, hvis arr. er i hallen.
Godteposer sponsoreres af DBS v/Hans-Henrik og Marianne. Indkøbes hos RV Købmand.
Julemand: OK
Juleorkester Nissebanden.
Såvel juletræstænding som julestue er efter samme læst som sædvanligt, dvs. bl.a. gratis adgang
Kirkekoncert til februar:
Forslag til kunstner(e) udbedes, gerne mail eller SMS til Ingse.
Praktisk udvalg: Ingse, Marianne R, Marianne N.
Eventuelt:
Lokaler i Søparken ledige (stuen, under RV Historie).
Lokalrådet/ RV-historie lægger billet ind: Indretning af stuer/mødelokaler med historisk tilsnit.
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Ruds Vedby Lokalråd
Ingse.rasmussen@kalundborg.dk
Åbent møde kl. 19:30
En gruppe har med udgangspunkt i Helhedsplanen gennem nogen tid arbejdet med byrumstiltag, herunder
etablering af stisystemer og mødesteder.
Gruppen har fået stor hjælp og inspiration af byens gode venner, arkitekterne Kathrine og Svend Nyboe
Andersen, og er nu nået så langt at berørte lodsejere skal høres. Projektet støttes af Sorø Kommune, som
har antaget landskabsarkitekt Jens Nyboe Andersen til i samarbejde med Lokalrådet/gruppen at afgrænse
og visualisere opgaven, så der kan udarbejdes et skitseforslag.
Ca. 35 interesserede (inkl. Lokalrådet) – herunder en stor del af de inviterede lodsejere – var mødt op for at
høre om projektet, der blev fremlagt af Jens og suppleret af Kathrine. Ingse foreslog en kort
præsentationsrunde, hvor vi hver især fortalte hvem vi var, og det viste sig, at en del centrale lodsejere var
til stede. Under denne runde blev det klarlagt, at ejendommen Rudsgade 43 (Den gamle Skole – tidligere
Blochs Trykstøberi) har skiftet ejer, og nu ejes af firmaet DBS v/Hans-Henrik og Marianne. Ejendommen er
central i forhold til planerne og byrumsudvikling, og byfornyelse generelt, og glædeligvis tilkendegav de nye
ejere positiv holdning, hvilket også var tilfældet for flere andre.
Den overordnede plan blev skitseret og visualiseret af Jens, som også beredvilligt uddybede og besvarede
spørgsmål. Også bestående systemer blev drøftet og klarlagt, bl.a. ved de gamle lergrave.
Mødet forløb positivt, og konklusionen er, at der arbejdes videre med projektet, herunder fuld afklaring om
lodsejeres samtykke.
Gruppen der arbejder med projektet blev udvidet med flere tilstedeværende interesserede.
Referent:
Peer Vincentz Larsen
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