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1. Valg af dirigent 
Søren Friboe Olsen vælges som dirigent. 
Indkaldelse er sket rettidigt - der dokumenteres herfor. 
Therese og Dorrit vælges som stemmetællere og Linda som referent. 
 

2. Formandens beretning 
Anja fortæller om de aktiviteter, som Lokalrådet har stået i spidsen for i løbet af året: Sankt Hans 
aften med kagebuffet, bål, tale, grill m.m. Sommerferiepicnics - hele 6 af dem. Oprettelse af 
Facebook-profil. Høringssvar til kommunen om hhv. ny skolestruktur samt vindmølle plan - og i 
forbindelse med sidstnævne - et borgermøde i Henrys hus i februar. Pigeaften på værkstedet i 
samarbejde med Grønbech Biler. 
Det er en stor udfordring at nå ud til alle Vestermoseborgere med Lokalrådets info. Vi bruger nu 
hjemmesider, Facebook og lokalblad for at få en større kontaktflade, men føler ofte stadig at vi 
kommer lidt til kort. Lokalrådet er derfor åbne overfor ideer mht. infodeling. 
Mht. visioner og planer for det kommende år; så har Lokalrådet allerede påbegyndt 
forberedelserne til Sankt Hans. Vi vil også arrangere en række sommerpicnics og som noget nyt en 
dragefestival og et førstehjælpskursus for borgerne. Vi har også sagt ja til at deltage i kommunens 
gadeteater festival, som skal foregå i august - vi håber at dette måske kan blive en del af en 
”Vestermose Festival” hvor flere af foreningerne, institutionerne, klubber m.m. kan byde ind. 
Lokalrådet håber meget på at kunne byde en ny friskole velkommen efter sommerferien - en skole 
som vi håber vil blive hele områdets skole, uanset man har børn dér eller ej. 
Til slut rettes en stor tak til Linda for hendes arbejde i Lokalrådet det forgangne år; med tak for 
hendes ideer og indsats med diverse skriverier m.m. Hun vil hellige sig bestyrelsesarbejdet for den 
nye friskole og har lokalrådets fulde forståelse herfor. Vi siger på gensyn i Lokalrådet. 
 
Vagns kommentar til formandens beretning: 

Han udtrykker bekymring for om folk kender områdets hjemmesidetilbud. 
Han tilbyder at lægge matrikel til en sommerferie-picnic. 
Han opfordrer til at vi får et lokalrådsmedlem fra den ældre generation med for at ”bygge 
bro” til andre generationer end dem med børn i skolealderen osv. 
Ros til lokalrådets arbejde samt de, som har taget det lokale friskoleinitiativ. 

Søren Olsen: 
Spørger ind til Gadeteaterets indhold og om det er noget, der ”favner alle”. 
Spørger ind til vindmølleplaner i Vestermose området og Lokalrådets handlinger i processen. 

Therese Appel: 
Foreslår at Lokalrådet laver en årsplan, som publiceres gentagne gange og som også laves i 
print og distribueres ud til beboere, foreninger m.m.  

Forsamlingen godkender formandens beretning. 

3. Kassererens beretning 
Regnskabet kan ikke forelægges dags dato, da der har været problemer eftersom vi havde Max 
Bank og vores bankrådgiver har været og stadig er sygemeldt, så kasseren har i længere tid ikke 
haft adgang til kontoen og detaljerne, så regnskabet kunne færdiggøres. 



Saldo på kontoen er: 9.524,71 Kr 
Kasserens beretning godkendt. 
 

4. Vedtægtsændringer 
Samtlige forslag om vedtægtsændringer er godkendt af forsamlingen. 
 

5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere) 
Alle nuværende lokalrådsmedlemmer er på valg. 
Linda ønsker ikke at genopstille. Martin, Anja, Anita, Dorrit og Tine genopstiller og vælges. 
Vagn stiller op til valg af suppleant og vælges. 
 

6. Valg af revisor 
Heidi Sørup stiller op og vælges. 
 

7. Indkomne forslag  - ingen indkomne forslag. 
 

8. Evt. 
Therese Appel: 
Påpeger vigtigheden af årskalender hvor alle arrangementer figurerer og ALLE lokalrådsmøder er 
lagt ind langt ud i tiden, så borgere ved hvornår de skal indgive forslag osv.. 
 
Martin Appel: 
Informerer om at de gængse regler er at bestyrelsesmøder er lukkede og vi taler lidt om at dette er 
uklart. Skal vi overveje om dette skal formuleres tydeligere? 
 
Vagn: 
Vagn påpeger problematik omkring at vandstanden i åerne hæves ved udlægning af bundgrus. 
Der er i perioder meget høj vandstand i åen pga. det nye regnvandsbassin/bufferbassin ved 
Nykøbing Landevej (modsat golfbanen ved Slagelse). 
Engen oversvømmes desuden også pga. for kraftig sivbevoksning ved åbredden. 
Vagn har henvendt sig til kommunen for at få besigtiget disse gener. 
 
Enggården i Gudum har problematikker omkring lugtgener m.m. pga. udlægning af forskellige typer 
slam (byspildevand, industrispildevand og andet slam samt gipsprodukter). 
4-5 landmænd har uafhængigt af hinanden indgivet klage. 
Vagn påpeger desuden at der er risiko for forurening af Gudum å ved evt. udslip af de forskellige 
slags slam, der opbevares på Enggården. 
Det må derudover formodes at de forringede miljøforhold vil mindske beboernes ejendomme 
væsentligt i værdi. 
 
Kan Vestermose og landdistrikterne i det hele taget få en bedre repræsentation hos kommunen? 
 
Linda:  
Foreslår at der udvikles en procedure, hvor borgere kan anbefale mulige kandidater til valg til 
Lokalrådet og de ”anbefalede” så, et fastsat tidspunkt inden Generalforsamlingen, får et brev om at 
de af andre borgere er blevet udpeget til en egnet kandidat til bestyrelsen. - for at få flere med og 
nå bredere ud - Vagn supplerer med to konkrete forslag fra Sorterup Sogn. 



 
Søren:  
Kommer med en bemærkning om at Lokalbladet måske sagtens kan fortsættes og at der måske 
sagtens kan genindføres ting/regler omkring Lokalbladet, som der ellers ikke har været kutyme de 
senere år. Forsamlingen kommer med input: annoncering, samarbejde med Sorterup, friskole m.m. 
 
Næste lokalrådsmøde er d. 11. april. Kl. 19:00 
Vagns mailadresse er: lyva@email.dk 
Anja informerer Tine. 
Anja renskriver vedtægter og sender rundt. 
Linda renskriver referatet og lægger det, samt næste mødedato på Facebook 
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