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Referat  

Bestyrelsesmøde 06-10-2020 

Deltagere:  Susanne Schultz Nielsen  (SSN) 
Jens-Christian Nielsen   (JCN) 
Anja Sørensen   (ASØ) 
Susanne A. Nielsen   (SAN) 
Arne Jensen   (AJE) 
Erik Hansen   (EHA) Referent 
 
Afbud fra: 
Søren Doose   (SDO) 
Benny Olsen   (BOL) 

 

 

 

1. LokalNyt.  
Deadline for næste nr. er onsdag den 28. oktober.  
Tekst og eventuelle billeder som følgende skal med i næste nr.:               Ansvar 
Fremtidige maddage SAN 
Borgersporet SSN/JCN 
Birkely SAN 
Afhentning af juletræer SAN 
Tænding af juletræer EHA 
Julearrangement 6/12 SAN 
Velkomstpakker ASØ 
Loppemarked EHA 
Hjemmesiden SSN/EHA 
Biodiversitet SSN 
Trafiksikkerhed EHA 
Mobibben EHA 
Eventuel gentagelse af ”Strik i laden” (afhængig af om der er plads) SSN/EHA 
Eventuel Re-Design (kontakt Merete) SSN 
Eventuel seniorklubben (afhængig af om der er plads) SSN/EHA 
Annoncer SSN/EHA 
Faktaboksene rettes til  EHA 

 
De ansvarlige sender senest d. 25-10-2020 til SSN/EHA 
SAN påpegede, at det er et problem, hvis vi får for lidt spalteplads i LokalNyt. 
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2. Borgerforeningens hjemmeside 

Hjemmesiden besøges af 400-500 pr. måned. 
ASØ sagde på sidste møde, at hun ikke finder hjemmesiden så 
brugervenlig. 
ASØ oplyser SSN/EHA om, hvad der ikke er brugervenlig. ASØ 
SSN og EHA så gerne, at den blev brugt mere. Teksten til LokalNyt skal 
indeholde en klar opfordring til at bruge den. 

SSN/EHA 

Høm Grundejerforening skal slettes i menuen. EHA 
Opslagstavlen bruges ikke, så punktet ændres til Hjertestartere. EHA 

 
3. Maddage  

Sidste maddag gik meget godt, flere har rost arrangementet også med hensyn til vores 
Coronatiltag. Nogle deltagere efterlyste danskvand. 
Vi skal holde os til det, som er blevet aftalt. 
SSN udarbejdes en ”vejledning” om hvordan arbejdet i køkkenet og ved 
serveringerne udføres, hygiejne og Coronatiltag. 

SSN 

Med det antal der, på grund af Corona restriktioner, kan være i 
Forsamlingshuset og indkøb af sprit, mundbind, handsker etc. må der 
påregnes et mindre underskud ved arrangementet. På trods af underskud 
fortsætter maddagene – måske med en lille forhøjelse af prisen. 
EHA checker fra gang til gang lageret af vin, øl og vand, og sørger for 
indkøb af mangler.  

EHA 

Dem der har ansvaret for menuen til maddagene checker selv, om der 
mangler noget i ”kasserne”. Husk også at checke mundbind, håndsprit og 
papirshåndklæder på toiletterne. 
SSN sender ”tilmeldingsskema” til SAN SSN 

Fremover mødes vi, hvis muligt, om formiddagen og forbereder noget af 
maden. 
 

4. Fra kassereren. 
Der er ca. kr. 136.000 i kassebeholdning og vi er 193 medlemmer. 
Da Høm Grundejerforening blev nedlagt, blev der ”parkeret” ca. kr. 15.000 
til forskønnelse i Høm, f. eks gadekæret – se også punkt 12. 
 

5. Informationer fra Ringsted Kommune 
EHA orienterede om, at lokalplanen for de 70 boliger på Ditlevshøj er 
sendt i 4 ugers høring. Borgerforeningen kommer ikke med høringssvar. 
 
Kommunen har besluttet, at de indkøber 2 flere Mobibber således, at alle 
10 landområder betjenes af en Mobib hver 4. uge. Bogbussen nedlægges, 
dvs. ingen bogbus i Høm. 
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Ved denne løsning bliver der 2 ugers Mobib tilovers. 
Vi vil forsøge, at en Mobib kan placeres en af disse uger ved 
Dagli’Brugsen, Høm. EHA kontakter Anders, om Brugsen vil give plads 
til dette. Hvis Anders er interesseret vil Borgerforeningen foreslå det til 
biblioteket/kommunen. Et argument er Høms mangel af bogbus og at 
hele Ringstedmark, Kristoffersvej, Abelsvej m.m. vil få glæde af den.  

EHA 

 
6. Jul. Byernes juletræer  

Byernes juletræer fældes hos Lars Skovmarksvej 35, d. 28. november kl. 
10.00. Tage kommer med motorsav. 
Søren Gøgehøj transporterer træerne til Høm og Vetterslev. Vi rejser 
træerne i fællesskab. 
Når vi har rejst træerne, er Seniorklubben vært for kaffe, æbleskiver og en lille en. 
På næste møde skal vi aftale, hvornår lys sættes på træerne. 
EHA undersøger, hvor juletræskæderne er  EHA 

Juletræstænding i Høm: 
Borgerforeningen står for et arrangement her. Udvalg: SSN, AJE og SAN. 
Det blev foreslået, at vi starter i VGH klubhus med gløgg og æbleskiver og i fælles trop 
går til busvendepladsen og tænder lyset.   
SSN spørger om lån af klubhus (referat fra møde 11. august) SSN 

Juletræstænding i Vetterslev: 
Seniorklubben står for arrangementet. 
 
Samarbejde med Dagli’Brugsen om julearrangement den 6. december 
Arrangementet bliver i Forsamlingshuset.  
Anja, Susanne S. og Susanne A. aftaler et møde med Anders fra 
Brugsen  

ASØ, 
SSN, SAN 

De har mandat til at beslutte, hvad Borgerforeningen bidrager med. 
 

7. Velkomstpakker 
Anja fortalte, at alle der modtager pakkerne er meget positive og glædelig 
overraskede over besøget. 
Det er snart tid til at ”bestille” flere. 
 

8. Aktiviteter på Birkely.  
Vi har modtaget nøgle, så vi kan komme ind. Vi har brugsret søndage og mandage. 
Vi havde en del snak om, hvilke aktiviteter vi kan foreslå. Der blev nævnt 
spilledag, madklub og samlingssted for unge. Vi skal arbejde på at lave 
et arrangement for dem. Vi talte om at tilbyde, at børn fra vores område 
kan lære gamle kulturteknikker indenfor håndarbejde. 
Vi skal være åbne og opfordre borgere til at forestå og opstarte aktiviteter. 
Foreløbig har vi fastlagt en kort- og brætspilsdag søndag d. 31-01-2021 
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Punktet genoptages på næste møde. 
 

9. Landsbyforum. 
JCN orienterede kort om sidste møde i Landsbyforum. 
Fremover rundsendes referater fra Landsbyforums møder JCN 

 
10. Forskellige puljer 

Vi skal på Landsbyforums hjemmeside have rettet teksten 
om Sct. Hans således, at vi også arrangerer Sct. Hans i 
Høm, og at det sker i sammenarbejde med VHG. 
JCN sender videre. 

EHA 

 
JCN fortalte, at reglerne for uddeling af midler fra Temapuljen er blevet 
lidt firkantede.  
Det har betydet, at det er svært at få tildelt midler herfra. I år er der ca. 
kr. 150.000, - tilbage til uddeling. 
JCN fortalte om Café Ingeborg. Borgerforeningen vil, hvis det giver 
mening, bakke op om hvad Café Ingeborg kan tilbyde i forhold til 
madlavning.  
 

11. Trafiksikkerhed  
Alle har læst brevene til Torben Lollike. 
Der er kommet en mail fra kommunens vejingeniør om at få prioriteret 3 af 
trafikhandlingsplanens projekter.  
JCN mente, vi skulle lægge mest vægt på de kommunale veje, da det er 
Vejdirektoratet som administrerer Næstvedvej. 
SSN, SAN og EHA gav udtryk for, at vi skal fastholde at lægge pres på 
kommunen/Vejdirektoratet omkring Næstvedvej. 
Erik forsøger at arrangere et møde/besigtigelse med vejingeniøren, SSN 
og JCN ønsker at deltage. 

EHA 

(Efter mødet, er der aftalt møde med kommunens Vejingeniør tirsdag d. 
13-10 kl. 11.15) 
Erik har aftalt med skolens trafikgruppe, at vi holder et fælles møde for at 
samordne vores tiltag. SSN og JCN vil gerne deltage. 
Mødet bliver sandsynligvis søndag d. 25. efter kl. 15 (tidspunkt modtaget 
efter vores møde).  
 

12. Landsbypedeller 
Vi har modtaget infoskrivelse m.m. fra FGU Midt- og Østsjælland om, hvad 
landsbypedellerne kan tilbyde. 
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Vi retter henvendelse om vedligeholdelse af gadekæret, reparation af 
bænkene ved gadekæret og vedligeholdelse og græsslåning af de 
arealer Borgerforeningen ordner i Vetterslev.  
Efter mødet er det aftalt, at JCN kontakter FGU om reparation af 
borde/bænkesættene ved gadekæret. 

JCN 

 
13. Forslag om at sponsorere nyt ”pynt” til vinduerne i Forsamlingshuset  

SSN og SAN undersøger priser på pynt, f.eks. silkeblomster SSN, SAN 
Midlerne kan eventuelt søges i Helhedsplanspuljen. 
 

14. Biodiversitet 
SSN har på opfordring af kommunen indsendt forskellige forslag og rykket 
flere gange for svar. Svaret er endt med, at kommunen vil indarbejde det i 
deres drift- og vedligeholdelsesplaner for eksisterende arealer. Altså ingen 
nye arealer. 
SSN udarbejder indlæg, som beskriver forløbet til LokalNyt og 
hjemmesiden. 

SSN 

  
15. Eventuelt 

Bestyrelsesmøderne har det med at blive for lange så vi skal overveje at holde 
flere møder eller tidsbegrænse mødernes længde. 

Næste møde afholdes mandag d. 26-10-2020 kl. 09.30 i Birkely. 

Gamle punkter fra tidligere møder: 

SSN skriver til Vejdirektoratet/kommunen om de manglende træer ved 
den nordlige indkørsel i Høm.  
Møde 18-02-2020 

SSN/JCN 

SSN skriver til Vejdirektoratet om, at de flere gange om året slår rabatter 
og grøfter uden først at fjerne plastaffald m.m. Også om de ikke for 
biodiversitets skyld kan undgå eller begrænse slåning.  
Møde 18-02-2020 

SSN 

SAN viste avis med forskellige alternative ”trafikskilte”. 
Tanken er, at sådanne kunne opstilles på Næstvedvej i Vetterslev og 
Høm. SAN undersøger nærmere.  
Møde 18-02-2020 

SAN 

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. 
Møde 23-04-2020 

 

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 et senere møde. Derudover har vi ingen arrangementer, som 
vi kan søge støtte til i øjeblikket. 
Møde 23-04-2020 
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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. 
Møde 23-04-2020 

 

Vi kunne også arrangere et landsbyarrangement på VHGs område, hvor 
der er rig mulighed for udfoldelse. Dette tages op på et senere 
bestyrelsesmøde. 
Møde 11-09-2020 

 

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. 
Møde 11-09-2020 

JCN 

 


