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Referat 

Bestyrelsesmøde den 13. april 2021 

 

Deltagere:    Susanne Schultz Nielsen (SSN) 

   Jens-Christian Nielsen (JCN) 

   Erik Hansen (EHA) 

   Søren Doose (SDO) 

   Anja Sørensen (ASØ) 

   Susanne A. Nielsen (SAN) referent 

   Suppleanterne var ikke med denne gang 

    

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat. Referatet godkendt. EHA/SSN sørger for, at det bliver lagt 
på hjemmesiden.       

2. LokalNyt. Næste nr. udkommer i uge 19. Deadline d. 23. april. Følgende indlæg 
skal med: 1) SAN. Arrangement i samarbejde med Café Ingeborg. 2) Hvem skriver? 
Ringsted Kommune – om biodiversitet. 3) EHA Om jernbanen. Vi nedsætter hurtigst 
muligt en arbejdsgruppe. 4) JCN. Om generalforsamling. 5) ASØ. Strik i Laden. 6) 
Hvem skriver? Nye/flere bestyrelsesmedlemmer ønskes. 7) JCN. Om generalfor-
samling. 8) ASØ. Om hjemmesiden. 9) SSN og SAN. Om Sct. Hansbål. 

3. Placering af mobibben. Borgerforeningen har arbejdet på, at vi kan få 2 mobibber 
til Vetterslev-Høm, men forgæves. Erik og Susanne laver et skriv, hvor 
Borgerforeningen spørger om borgernes mening til placering af den ene mobib, vi 
har fået tildelt. Dette skriv lægges ved de husstandsomdelte giroindbetalinger. 

4. Generalforsamling. Vi ønsker ikke at afholde den on-line. Vi venter og ser tiden an. 
Vi kan evt. holde generalforsamling i forbindelse med en maddag.  

5. Uddeling af indbetalingskort til Borgerforeningen. Erik havde 
giroindbetalingskort klar, men tog dem pænt med hjem igen. Han deler dem ud til 
bestyrelsen, når skrivet om Mobibben er færdigt.  

6. Fra kassereren. Erik delte regnskabet ud. Orientering herom. 
7. Landsbyforum, Jens Christian. Orientering herom. Flere fra bestyrelsen er 

utilfredse med, at det bliver op til de enkelte landområder at arbejde for at få byporte. 
8. Borgerforeningens hjemmeside. Erik og Susanne S. Orientering ang. besøgstal. 

Hjemmesiden giver overskud. Anja skriver til LokalNyt. 
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9. Informationer fra Ringsted Kommune. Erik. Lokalplanen for Ditlevshøj er 
godkendt. 

10. Arrangement, hvor Café Ingeborg vil stå for det meste. I samarbejde med VHG. 
Susanne A. deltager i det af Borgerforeningen arrangeret møde mandag den 19. 
april.  

11. Trafiksikkerhed. Sidste nyt. Intet nyt fra Ringsted Kommune. Poul Nielsen har 
skrevet om omfartsvej. 

12. Valgmøde. Der er kommunevalg 17. november i år. Vi satser på at afholde valg-
møde. 

13. Sct. Hansbål i vores landsbyer. Vi skal holde øje med, hvor meget der bliver lagt 
på bålene. Susanne S. og Susanne A. tager sig af det. Evt. skrive om det i 
LokalNyt. 

14. Græsareal i Vetterslev. Anja kontakter Poul O. 
15. Velkomstpakker. Orientering. Det går rigtig godt. Borgerforeningen har modtaget 

små figurer fra Lenes Gips&Beton til velkomstpakkerne. Vi skal spørge, om Laura 
også vil sponsorere. Dagli’Brugsen Høm og Høm Gartneri giver stadigvæk flotte 
gaver til nytilflyttere. Susanne A. taler med Laura 

16. Næste bestyrelsesmøde aftales. Vi aftalte mandag den 18. maj kl. 10 ved klub-
huset. 

17. Eventuelt. Gadekæret i Høm. Det er kommunens gadekær. Vi vil opfordre nogle til 
at gå ind i det. Hvem fra bestyrelsen tager sig af det?. Hjertestarter i Laden blev 
drøftet.  


