
Referat af lokalrådsmøde 24. juni 2020 
 

 Generalforsamling – hvem gør hvad 
o Politiet har foreløbigt accepteret deltagelse 
o Indpakkede sandwich – fra Ottestrup (Dagmar bestiller) 
o Jan sørger for drikkevarer – vi holder os til øl og vand 
o Anna tjekker op på, at vi kan være i Sønderup 

 

 Affaldsindsamling 19. september – hvem gør hvad 
o Tina Ravn har tilkendegivet, at hun gerne vil være med til at stable en affaldsindsamling på 

benene i den søndre del 
o Martin opretter indsamlingen i Nordrup 
o Vi sørger for at være til stede i de steder, hvor der er en indsamling 
o Kan vi indkøbe indkøbsnet med logo og navn? Evt. sådan en, som kan pakkes ud og ind – 

Anna og Dagmar undersøger mulighederne 
o Anja og Martin holder liv i det på FB 
o Vi aftaler spisning i starten af september 
o Jan undersøger indkøb af handsker 
o Indkøb af affaldssække 
o Lave fysisk skilt til affaldsindsamling, som kan hænges op i byerne – Anja 

 

 ”Historie-fortælling” – detailplanlægning af de to arrangementer sidst på året 
o Lokalhistorisk arkiv 
o Metaldetektorfolkene 
o Museum Vestsjælland fortæller om fundene og områdets historie – kigge i gamle kort 
o Kan de lokale deltagere selv tage noget med 
o Forsamlingshuset 
 
Vi skal: 
o Lave forslag til datoer i august 
o Billedserier fra byerne – evt. appetitvækker i bladet 
o Kan vi sætte strøm til byvandringer i alle landsbyerne 

 

 Fælleskabsstaffet – er det noget vi skal deltage i 
o Vi kigger på det til næste år 

 

 Opsamling på hængepartier 
o Busstoppesteder på Sorøvej – vi ønsker os en overdækket opslagstavle, overdækket 

busskur og cykelstativ – Martin skriver til Movia om dette 
o Samarbejde med FGU – Anja tager kontakt og vi Kan evt. spørge om fuglekasser 
o Tilflytterpjece – Thomas deltager på et lokalrådsmøde, Anja sender det rundt igen til 

lokalrådet 
o Møde med Knud Vincents (og Stén Knuth) – møde i oktober, Anja skriver til Knud  

 

 Eventuelt 
o Anja lukker handlen om logo  
o Vi arbejder på at lave et ”godt gammelt” vælgermøde i det nye år 
o Anja sender kontaktinfo til Carsten fra FGU til Anna 
o Anja skaber kontakt til Fjaltring 
o Skal vi give noget til præsten den 2. august kl. 14 i Sønderup – en årgang lokalblade, lokalt 

producerede fødevarer (æblemost, halvt års medlemskab af idrætsforeningen, spegepølse, 
malet sten, honning, en fuglekasse, gavekort til grøntsagsdyrkeren Axels Hus). 

 
Næste møde: 26. august 19.30 i Henrys Hus 


