Ruds Vedby Lokalråd
Ingse.rasmussen@kalundborg.dk
Lokalrådsmøde 4. september 2019
Til stede var:
Ingse, Peer, Marianne R, Poul, Busser, Marianne N, Søren, Charlotte og Anne. Hans Henrik fra kl. 20.
Afbud: Ebbe, Bjarne og Gori
Dagsorden udsendt på mail:





Siden sidst/ fælles info (Folkemødet - RV åbent hus – Søparken 110år mm…)



Nyt fra stisystemer



Fælles høringssvar til kommuneplan



Vores supplement til høringssvar (tidl. rundsendt)



Julebelysning



Fælles dialogmøde med økonomiudvalget 11/9



Medborgeraften 31/10

Evt.

Referat:
Velkomst ved Ingse. Lykønskede sammen med mødedeltagerne Peer med salget af hans hus, og den nye
lejlighed i Bendtsens Gård. Peer kvitterede med at give et glas vin i den anledning.
Siden sidst:
Der har været afholdt Folkemøde i Sorø, hvor Lokalrådet deltog. Folkemødet var en succes, trods det
kedelige vejr var mange mødt op, og stemningen var god. Arrangørerne havde opstillet telte, som blot skulle
bemandes. Sammen med LR deltog LAG efter vores invitation, og i nærheden var også Søren Borup fra
kommunen. Ingse havde arrangeret en lille konkurrence, hvor besøgende skulle gætte hvad der foregår i RV,
og hovedpræmien var en billet til vores medborgeraften for 2. Andre præmier var gratis adgang med kaffe og
kage til 4. maj arrangementet, og andet godt. Der blev delt flyers ud fra RV-Historie, og slik til børnene. 3-4
fra Lokalrådet deltog, og der er enighed om, at vi støtter op igen næste år.
I en efterfølgende evaluering har vi givet udtryk for positivitet, men også at det er vigtigt at rammerne er i
orden, så deltagerne kun skal koncentrere sig om indhold og afvikling.
Åbent hus RV-Historie:
Sidste lørdag i september, kl. 13 – 17. Mulighed for spisning hvis støttemedlem. Ellers som de senere år,
herunder markering af 50-års jubilæumsklassen fra RV-skole. Flagalleen rejses.
Søparken 110-år:
Markeres af RV-Historie og Lokalrådet, samt andre brugere af Søparken.
Åbent hus den 26/10.
FlagAlleen rejses.
Der er søgt puljemidler til finansiering af arrangementet.
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Ruds Vedby Lokalråd
Ingse.rasmussen@kalundborg.dk
Stisystemer:
Søren Borup har oplyst, at tinglysningerne nu er på plads, og at vi nu kan gå i gang med udbudsrunden.
Det viser sig imidlertid, at servitutten også er lyst på en uvedkommende matrikel, og at den mangler på en af
de involverede matrikler. Peer skriver til Søren Borup herom.
Udbudsdeltagere blev drøftet. Enighed om at tilbyde lokale entreprenører at deltage, og Hans Henrik vil
tænke over emner, og vende tilbage herom snarest muligt.
Høringssvar til kommuneplan:
Tidligere rundsendt. Ingse har på vegne af Lokalrådet sendt følgende mail, som supplement til det fælles
høringssvar:
” Lokalrådet i Ruds Vedby er jo med i det samlede høringssvar men ønsker særskilt at der prioriteres
planlægning af / udlægning arealer til nybyggeri og prioriteres projekter med udvikling af nye
bomuligheder: boformer der kan sikre bosætning i vore lokalområder.
Ruds Vedby har brug for arealer der udlægges til nye boliger / gerne andels og lejeboliger for både unge
og ældre og med verdensmålene som afsæt: energioptimerede projekter”
Julebelysning:
Poul og Marianne R. redegjorde for projektets stade. I samarbejde med hans Henrik og Marianne er
indhentet overslag. Der tænkes opsat guirlander i hver 3die lysmast, drevet af solceller. En prototype er opsat
i gården hos DBS, og kunne efterfølgende beses. Der arbejdes videre og vi forfattede en mail til Søren Borup
(afsendt under mødet) om bevilling af ramme til formålet (Helhedsplanmidler)
Fælles dialogmøde med ØK-udvalget 11/9:
Vi deltager med Søren, Ebbe, Anne og (evt.) Ingse.
Hvis andre gerne vil med er i velkomne (meld tilbage til Ingse)
Medborgeraften 31/10:
Det bliver samme koncept som afprøvet i flere år. Ingse sørger for det praktiske med restaurant Garden samt
musik. Ved folkemødet blev udloddet et gavekort til 2 personer, som forhåbentlig gæster os. I den
forbindelse drøftede vi, om Lokalrådet kunne udstede gavekort, som borgerne kunne købe, til dette eller
lignende arrangementer – måske som gave til nye lejere eller husejere. Vi afprøver konceptet.
Vi drøftede emner til modtagelse af midler fra den stille auktion. Vi blev enige om at mødrehjælpen er et
godt projekt som vi gerne vil støtte, og gerne en lokalafdeling.
Evt.:
Bænke: Vi drøftede sidst behovet for fornyelse af bænke i byen, og bad Hans Henrik give tilbud på 4 bænke,
matchende bænkene i hegnet på legepladsen.
Der blev fremlagt skitser og vi blev enige om hvilken vi foretrak. Anslået pris leveret og opsat med
beplantning blev på stedet mailet til Søren Borup, med anmodning om reservation i helhedsmidlerne.
Poul og Ingse orienterede om Bladet Dialogen, som udsendes af politiet i forbindelse med Borgernært
Samarbejde. Politiassistent Torben Christensen, som vi kender fra tidligere møder om bl.a.
indbrudsforebyggelse og nabohjælp mv, har tilbudt at komme til et vore lokalrådsmøder, og fortælle mere.
Torben er en god ven af byen og en sympatisk person –en landbetjent light.
Peer Vincentz Larsen
referent
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