
Referat af møde i Borgerforeningen torsdag d. 23.4.2020 
 
Mødet blev afholdt udendørs ved VHG´s anlæg. 
 
Tilstede var: Anja Sørensen, Søren Doose, Jens Christian Nielsen, Arne Jensen, Susanne A. Nielsen, 

Erik Hansen og Susanne S. Nielsen. 
 
Fraværende med afbud: Benny Olsen. 
 
Dagsorden: 
 
 

1. LokalNyt, hvem skriver hvad? 
2. Skt. Hansaften 
3. Velkomstpakker, Susanne A. 
4. Borgerforeningens hjemmeside, Erik og Susanne S. 
5. Maddage 
6. Fra kassereren, Erik 
7. Kulturpuljen 
8. Informationer fra Ringsted Kommune, hvem vil påtage sig at følge dem? 
9. Landsbyforum, Jens Christian 
10. Evetuelt. 

 
Ad 1. Susanne A. skriver om vores velkomstpakker, om datoer for kommende maddage og om Skt.              
 Hansaften. 
 Susanne S. skriver om strik i Laden og om hjemmesiden. 
 Jens Christian skriver om Borgersporet. 
 Anja skriver om Elmo i Vetterslev. 
 Erik skriver om Mobibben og om konstituering af bestyrelsen, desuden kontakter han Poul 
 Nielsen ang. Antenneforeningens generalforsamling, så det kommer med igen. 
 Erik sender rettelser ang. adresseliste og navne på redaktører. Susanne A. som ny formand for 
 Borgerforeningen og Susanne S og Erik som redaktører på stoffet til LokalNyt. 
  
 Det skrevne bedes sendt til min mailadresse: sobn.susanne@gmail.com så hurtigt som 
 muligt og senest  tirsdag d. 28. april. Vedlæg meget gerne billeder. 
 
Ad 2. Det har tidligere været Grundejerforeningen Høm, der har stået for arrangementet omkring 
 Skt. Hans i Høm. Grundejerforeningen Høm er nu nedlagt, og derfor sørger 
 Borgerforeningen, i samarbejde med VHG, for at der bliver afholdt Sct. Hansaften i både 
 Vetterslev og Høm. Vi  har nedsat et udvalg bestående af Anja og Erik for Vetterslev og Søren 
 og Jens Christian for Høm. Dette udvalg skal i samarbejde med VHG aftale detaljer for 
 arrangementerne. Jens Christian får hermed til opgave at være ”tovholder”. Resten af 
 bestyrelsen deltager i de praktiske opgaver. VHG har et telt, der kan bruges det ene sted. Jens 
 Christian vil gerne holde båltalen i Høm. 
 
Ad 3. Vi er begyndt at dele velkomstpakker ud til tilflyttere i vores lokalområder. Vi har indtil nu 
 uddelt 10 velkomstpakker med stor succes. Vi er blevet rigtig godt modtaget alle steder. 
 Velkomstpakkerne indeholder et gavekort fra Høm Gartneri, et gavekort til smørrebrød fra 
 Dagli´Brugsen. Brugsen har desuden vedlagt kaffe, chokolade, øl og vin. Borgerforeningen 
 har vedlagt spisebillet, gældende til hele familien, til førstkommende maddag plus diverse 
 informationer om vores lokalområde. 
 
 
Ad 4. Erik oplyser, at der er ca. 300-400 besøg på hjemmesiden om måneden. Vi mangler fortsat at 
 tegne en annonce, hvis hjemmesiden skal hvile i sig selv. Susanne A. og Susanne S. kontakter 



 Estate ejendomsmægler, New Way Pizzaria og Vetterslev-Høm Dyreklinik. Jens Christian 
 kontakter murermester Per Hald. Vi fortsætter med at skrive på Facebook, når der er nyheder 
 på hjemmesiden. Regninger for annoncer skrives og sendes fremover af kassereren. 
 
Ad 5. Vi har vedtaget, at det er 2-3 personer, der bestemmer menuen til den enkelte maddag. 
 Til førstkommende maddag d. 23. sept. sørger Susanne A. og Erik for at beslutte menuen. 
 Menuen offentliggøres på hjemmesiden en uge før maddagen. Hele bestyrelsen +  suppleanter 
 deltager i det praktiske arbejde, ellers skal der meldes afbud senest 8 dage før. Arne og Jytte 
 dækker borde som vanligt. Vi aftalte, at vi forsøger at lægge en liste til maddagene og 
 opfordre folk til at skrive sig på, hvis de har lyst til at deltage i madlavningen. Desuden 
 tilbyder vi at lave en børnemenu, dette er dog afhængigt af antal deltagende børn. 
 
Ad 6. Erik har som kasserer endnu ikke overtaget kassen fra tidligere kasserer. Overdragelsen er i 
 gang. Der er oprettet en konto i Dagli´Brugsen. Vi køber så vidt muligt ind der til alle vores 
 fremtidige arrangementer. 
 Kontingent for 2020 skal indbetales snart. Susanne A. ændrer teksten i informationssedlen,
 der sendes ud sammen med ”girokort”, så vi gør opmærksom på at Grundejerforeningen 
 Høm er nedlagt. Kontingentet skal fremover indbetales på et kontonummer. Der kan fortsat 
 betales kontant hos Erik i Høm og hos Anja i Vetterslev. Vi uddeler opkrævning på 
 kontingent for 2021 i februar 2021. 
 
Ad 7. Vi har aftalt at vi gerne vil holde et karneval til fastelavn i 2021. Til det arrangement vil vi 
 søge økonomisk støtte til f.eks. musik. Detaljer aftales på senere møde. Derudover har vi 
 ingen arrangementer, som vi kan søge støtte til i øjeblikket. 
 
Ad 8. Erik sørger for at læse diverse mødereferater fra kommunen. 
 
Ad 9. Møderne i Landsby Forum er aflyst indtil videre p.gr. Corona-virus. Der har været en 
 ansøgning fra Vigersted om 2500 kr. til stregkoder til deres historiske steder. Det har Jens 
 Christian sagt ja til. 
 
Ad10. Vi er blevet opfordret til at arrangere en vandretur i forbindelse med Vandrefestivalen 2020. 
 Det sørger udvalget for Borgersporet for. Susanne A. kan ikke være med til at arrangere. 
 Vi har tidligere holdt borgermøde omkring Tillæg til Helhedsplanen. Deri er listet ting, som 
 vi ønsker at få lavet i vores lokalområde. Der har ikke været aktivitet omkring det meget 
 længe, så det tages op igen til efteråret. 
 Vi er blevet kontaktet af formanden for Ringsted Re-design, om vi er interesserede i at 
 deltage i en brugergruppe omkring Birkely. I Birkely er der nogle meget fine værksteder, 
 som evt. kunne komme i brug igen. Kender vi nogle pensionerede håndværkere der 
 kender noget til snedkeri osv.? Susanne S. kontakter Kirsten for Seniorklubben eller 
 Merete fra Ringsted Re-design ang. brugergruppe. 
 Vi har tidligere svaret på en mail fra Ringsted Kommune ang. større biodiversitet i 
 lokalområderne. Den mail har vi svaret på, men har aldrig fået noget svar tilbage. Susanne S. 
 rykker for det. 
 Susanne S. og Søren skriver ansøgning til vejdirektoratet eller kommunen? om vejtræer på 
 den nordlige side af Høm. 
  
Ad11. Dato for næste møde: 11.8.2020 kl. 10.30. Mødet afholdes ved VHG under halvtaget. I 
  tilfælde af dårligt vejr møders vi i Laden. Jens Christian kontakter menighedsrådet for brug 
 af Laden. 
 
 
 
 
Referent Susanne S. 


