Ruds Vedby Lokalråd
Ingse.rasmussen@kalundborg.dk
Lokalrådsmøde 7. august 2019
Til stede var:
Ingse, Peer, Busser, Anne, Marianne R, Poul, Bjarne, Ebbe, Charlotte, Gori og Søren.
Dagsorden udsendt på mail:
Vi ses på onsdag kl 19 til lokalrådsmøde
Jeg ved vi plejer at afsætte den 2. onsdag i august
Men vi har nogle punkter vi skal have styr på
Så derfor - velvidende der er borgspil . - må de af jer der har mulighed meget gerne dukke op.
De presserende punkter er:
Folkemødet i Sorø 17/8
Åben kommunedag 31/8
Så tager vi gensidig orientering undervejs
Jeg sørger for kaffe mm
Kærlig hilsen
Ingse
Referat:
Ingse bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
1) deltagelse i Folkemødet i Sorø den 17/8 (11-17),
2) deltagelse i Åben Kommunedag den 31/8 (10-14).
Begge arrangementer er foreslået af Sorø Kommune og bakkes op af flere Lokalråd, herunder os i Ruds
Vedby.
Folkemødet 17/8
Ebbe og Ingse og Per har været til et formøde, hvor form og indhold blev drøftet. Der blev bemærket, at
varslet er lidt kort, men vi deltager positivt i arrangementet. Dianalund, Stenlille og RV deltager.
Foregår i Akademihaven, hvor vi har en lille stand.
Garden er til stede.
LAG vil deltage sammen med os – brochurer med fra byens foreninger.
Erfaringerne der indhøstes vil indgå i en evaluering, til kommende folkemøder, måske også lokalt i vores
område.
Tilkendegiv gerne snarest pr. mail (ingse.rasmussen@kalundborg.dk) om du kan være med lørdag den
17, og følgende tilkendegivelser blev afgivet allerede nu:
Bjarne med til opstilling.
Ingse med indtil kl. 16.
Søren og Charlotte: andet arrangement
Peer Vincentz: do
Poul Lomholt: do
Ebbe med over middag
Marianne R: med efter arrangementet marathon-sang
Anne med.
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Åben Kommunedag 31/8:
Dette arrangement foregår på legepladsen Ej Sikke Leg.
Det annonceres af Sorø Kommune, som også er initiativtager.
Ideen er at synliggøre lokalsamfundet, som appetitvækker til nye tilflyttere til kommunen/lokalsamfundet.
Ejendomsmægle vil medvirke og arrangere åbne huse denne dag.
Skoler og institutioner holder åbent hus.
Vi (lokalrådet) er til stede med vores lille stand på legepladsen, hvor også foreninger kan være med og
fortælle om sig selv. Vi laver lidt kaffe og Historien har kage med til os i fra Lokalrådet.
Kl. 13.00 vil Cirkus Pip (Ole) komme og underholde børnene.
Ruds Vedby Svømmeklub har klubmesterskab denne dag og er således med til at markere foreningslivet.
Vi rejser flagalleen – Peer kontakter garden.
Hvem kan være med?
Tilkendegiv gerne snarest ved mail til Ingse.rasmussen@kalundborg.dk
Ebbe: forhindret
Peer: OK
Kommende arrangementer:
 Medborgeraften 31/10-2019
 Juletræstænding 30/11-2019 - (HUSK vi skal tale med Børge om sponsorat kager, samt (Bjarne)
aftale med brandchefen om tale.
 Juletræsfest 15/12-2019
Evaluering:
Flagfest gik godt – RV borger glad og beæret.
Kaffe og kage: Aftalt at det kan gå på skift mellem Borgspil, RV Historie og Posthuset – næste år Historien.
Flagalle:
Økonomi stadig rigtig god – stor tak til Poul for indsats med uddeling af flyers.
Aftalt at Søren og Charlotte fortsat lægger plads til vogn, flag mv. – og betaling herfor aftalt.
Julebelysning:
Poul redegjorde for udvalgets arbejde. Det tegner til at vi kan få etableret noget udsmykning allerede i år,
med lys på hegnet ved legepladsen samt bytræet.
På længere sigt arbejdes der med belysning gennem hovedgaden – alt med solceller.
Poul og udvalg indhenter priser så vi kan ansøge om helhedsmidler.
Bænke:
Det blev vedtaget at søge om etablering af op til 4 bænke.
Eventuelt:
Tak til Charlotte for dejlig kage.
Referent:
Peer Vincentz Larsen
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