
  

 1 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde 11. august 2020 

 

 

Deltagere: Susanne A Nielsen (SAN) 

Susanne S. Nielsen (SSN) 

Søren Doose  (SDO) 

Jens Christian Nielsen (JCN) 

Anja Sørensen (ASØ) Referent 

Fraværende med afbud 

 Erik Hansen  (EHA) 

 Benny Olsen  (BOL) 

 Arne Jensen  (AJE) 

 

1/Høringssvar til Banedanmark, EHA vil påtage sig at skrive høringssvar. SAN er behjælpelig 

SSN fremkom med trafiktællingstal for HØM på Næstvedvej:  13.000 bilister i døgnet 

2/Borgerforeningens hjemmeside Er absolut et vigtigt redskab til at søge oplysninger 
omkring vort lokalområde, dog kan det konstateres, at rigtig mange også går ind på Facebook 
og får oplysninger om Vetterslev-Høm, hvorfor det er vigtigt, at info også indsættes her. ASØ 
finder ikke hjemmesiden så brugervenlig, og vil i den forbindelse komme med oplysning om, 
hvor det er lidt uhensigtsmæssigt i søgen efter viden. 

3/Maddage SSN fremlagde skema som forslag til, hvem der bestemmer menuerne til de 
enkelte maddage, (to ad gangen) og som udgangspunkt møder alle i bestyrelsen op til de 
praktiske opgaver i denne forbindelse, såsom indkøb, borddækning, servering, opvask m.m. 
Man bytter selv, hvis man er forhindret.  

Borgerforeningen arrangerer ikke maden som buffet. Maden bliver øst op, og dem der står for 
det, har mundbind på. 

Arne og Jytte har allerede nu meldt fra til den 12.11. og 24.2. og måske 14.12. ASØ kommer 
kun til opvasken på onsdage. SSN og SAN kommer hurtigst muligt hhv. på tirsdage og 
torsdage. 

Iflg. SAN må der i henhold til Coronaregler p.t. opholde sig 40 personer i den store sal og 8 
personer i den lille sal i forsamlingshuset, men vi følger naturligvis udviklingen. 
Borgerforeningen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, m.h.t. afstands- og arealkrav. 
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Ved evt. aflysning, meddeles det senest 5 dage før på vores hjemmeside. Menu udmeldes 8 
dage før, og tilmelding skal ske senest 5 dage før. Vi tager stilling fra gang til gang omkring evt. 
aflysning.  

Da der ikke forlanges hygiejnekursus til lukkede forsamlinger, skal det pointeres, at maddagen 
kun er for medlemmer af Borgerforeningen, og at indmeldelse kan ske ved betaling på selve 
maddagen.  

De ansvarlige for menuen byder selv velkommen og fortæller om menuen, og aftaler med de 
øvrige i køkkenet, hvad der skal siges.  

Poul O vil fortsat være behjælpelig ved madlavningen, så han skal lige have besked for hver 
gang, af de ansvarlige for menuen. ASØ kontakter Poul O. for afhentning af kasser med 
tilbehør til maddagene.  

4/Nyt fra kassereren. EHA ikke tilstede p.g.af sygdom. Der er p.t. 183 husstande, der har 
indbetalt kontingent for i år.  

5/Informationer fra Ringsted Kommune. EHA ikke tilstede. 

6/Jul:  I både Høm og Vetterslev vil der blive afholdt tænding af juletræer, den første søndag i 
advent, og træerne fældes hos Lars i Skovmarken, SAN spørger Lars. Søren Gøgehøj har 
hidtil sørget for transport af træerne, ASØ spørger Søren. De frivillige, der møder op, har et par 
hyggelige timer med at være med. SSN spørger om lån af klubhus. Der drøftes, om der skal 
afholdes juletræsfest for børn og/eller voksne og om det skal foregå enten i Forsamlingshuset, i 
Brugsen-regi eller med Idrætsforeningen. Foreslået er en børnejuletræsfest, søndag, den 6 
december kl. 14.00. SAN forespørger Anders/Brugsen omkring den 6.12. JCN foreslår, at vi 
vender tilbage ved næste bestyrelsesmøde. 

7/ Velkomstpakker: SAN,    EHA holder øje på Boligportalen omkring nye afsluttede 
bolighandler. Velkomstpakkerne er en god anledning til at møde de nye beboere, og fortælle 
om os, og gøre dem interesserede i lokalområderne. De sponsorerede gaver bliver MEGET vel 
modtaget.  

8/ Aktiviteter på Birkely: SAN/ Der er endnu ikke kommet tilbagemelding fra Trine Testmann. 

9/Landsbyforum: JCN / Ørslev Bylaug har ansøgt og fået bevilget med fuld tilslutning, 
kr.18.000,- til en Ørslevdag, med hoppeborg m.m. Hvorimod Haraldsted, som fik penge til en 
ansøgning om afholdelse af koncert, måtte betale tilbage, da de havde annonceret afholdelsen 
som en fest, med mad og dans, hvilket ikke går ind under reglerne. Vi kunne også arrangere et 
landsbyarrangement på VHGs område, hvor der er rig mulighed for udfoldelse. Dette tages op 
på et senere bestyrelsesmøde. 

10/Forslag fra Merete Buchwald-Re-Design: Bogrotation, tag en bog og sæt en bog. Forslag 
til hvor denne reol kan opsættes kunne være i Birkely med adgang to dage om ugen, hos 
Bedstes stoffer, på Lilleskolen eller ved VHG klubhuset under halvtaget. Vi besluttede at 
forsøge med VHG. JCN tager kontakt med Jeanne. 

11/Forskellige puljer: JCN påtager sig at undersøge og få præciseret de tre puljer. Der er 
møde i Landsbyforum den 8.9. 
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12/Trafiksikkerhed: Den 17.9.2019 var Poul O., Dennis, SSN og SAN til møde med Torben 
Lollike, byrådsmedlem, trafik og miljø. SAN og EHA vil ansøge om vejbump og opstribning på 
Englerupvej. Endvidere igen presse på vedr. trafiksikkerheden på Næstvedvej. 

13/ Eventuelt: SDO/JCN foreslog en rundkørsel ved busvendepladsen til trafikdæmpning på 
Næstvedvej. Den er en statsvej, men byrådet må råbes op. SDO klager over en daglig og 
larmende knallert på Englerupvej/ Næstvedvej.  

Vi talte kort om tillæg til helhedsplan og byvandring i Høm. 

Næste møde: Tirsdag, den 6. oktober kl. 10.00 i VHG huset 

SAN oplyser, at Christina (Fra Høm) er interesseret i foreningsarbejde. 

 


