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Referat 

Bestyrelsesmøde den 18. august 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 fra 18. maj 2021. Referatet godkendt. EHA/SSN sørger 
for, at det bliver lagt på hjemmesiden.    
   

2. Orientering om mødet på Café Ingeborg. SSN og SAN havde været til møde 11. 
august med Brian (kok) og Cecilie (kommunikationsansvarlig). Det var et meget 
positivt møde med orientering og ideer både fra Brian og Cecilie og fra os fra 
Borgerforeningen. Den helt overordnede idé med Café Ingeborg på hjul er at skabe 
og understøtte madfællesskaber i yderområderne i Ringsted Kommune. Brian 
fortalte, at de på sigt også har bålfade, pizzaovn og rygeovn Sidstnævnte skal 
bruges til fremstilling af røgvarer til Café Ingeborgs køkken. Endvidere kunne Brian 
tænke sig at starte et madfællesskab op, hvor områdets børn laver maden til 
forældre og andre. Vi talte om, at det skulle prøves hos os. Der var meget stor 
velvilje fra Café Ingeborg på hjul med at komme ud til vores lokalområde, også om 
aftenen og i weekenden. Vi spurgte, lidt forsigtigt, om vi kunne booke foodtrucken til 
Sct. Hansaften 2022, og fik ja som svar. SSN og SAN ville dog først spørge, hvad 
den øvrige bestyrelse for Borgerforeningen syntes. Cecilie vil gerne være 
sparringspartner i forhold til kommunikation. Vi fik bl.a. det råd at bruge sociale 
medier.   
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3. Maddage. Madansvarlige blev aftalt. Opgaven for dem er at beslutte menu, handle 
ind, planlægning og desuden ansvar for at få det kommunikeret ud. Hele bestyrelsen 
er med til madlavningen. Buffet er OK, hvis restriktionerne tillader det. SAN syntes 
ikke, vi skal have buffet. Vi besluttede, at der også skal være maddag den 16. 
december. JCH taler med forsamlingshuset om reservation af dagen. SSN laver et 
skema over madansvarlige. 

4. Sct. Hans 2022. Café Ingeborg på hjul vil gerne komme. Ønsker vi det? Det 
ønsker alle i bestyrelsen. SAN kontakter Brian.  

5. Planlægning af generalforsamling. Vi mangler kandidater til bestyrelsen. Vi har 2 i 
kikkerten. Annette på Ømarksvej som JCN kontakter og en nytilflytter på Susåvej 
som SAN kontakter. Vi vil gerne have nogle i bestyrelsen, som bor i Vetterslev. Vi 
går ikke ud fra, at Arne og Benny vil fortsætte som suppleanter, men de skal 
spørges. SAN kontakter dem. EHA spørger Benny om han stadig vil være revisor og 
om Mogens stadig vil revisorersuppleant. EHA spørger Poul Nielsen om han vil 
være dirigent. JCH fortsætter som repræsentant til Landsbyforum. EHA spørger 
Poul Nielsen, om han vil fortsætte som suppleant til Landsbyforum. Vi reserverer 
pladser til bestyrelsen plus dirigenten, så vi sidder sammen. Til generalforsamlingen 
giver Borgerforeningen kaffe/te og småkager. Øl og vand må man købe. 

 

6. Landsbyforum. JCH fortalte, at Jystrup har fået bevilget 24.000 kr. til en Corona-
genåbningsfest og Gyrstinge 9.000 kr. til musik til arrangement i præstegårdshaven. 
EHA gjorde opmærksom på, at hjemmesiden mangler opdatering vedr. puljerne. 
JCH orienterede om, at man holder møde med det nye byråd og at Landsbyforum vil 
tage trafiksikkerhed på dagsordenen. 

 

7. Informationer fra Ringsted Kommune. EHA har været i kontakt med kommunen 
vedr. busskur i Høm og skilte, ligeledes i Høm. Busskur: Først sagde kommunen at 
det sorterede under Vejdirektoratet, som afviste, at det var deres ansvar. Ringsted 
kommune har nu erkendt, at reparation af busskuret er deres ansvar. Skilte: De er 
blevet renset for graffiti og er også malet op. Vi talte om at rykke for bump på 
Englerupvej og tage det op til vælgermødet. 
 

8. Planlægning af vælgermøde. Landsbyforum koordinerer, hvilke datoer der holdes 
vælgermøder i landområderne. Når vi ved, hvem der kommer fra de politiske partier 
til Vetterslev-Høm, sender vi en personlig invitation til også at spise med 
(borgerforeningen giver mad og drikke). SAN sender invitationer-ne.  
 
Til mødet skal vi bl.a. have:  
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A) Ordstyrer, SAN spørger Poul O. Plan B) spørges Poul Nielsen. Plan C) JCN. 
B) Lydanlæg, JCN spørger Henrik. 

Vi besluttede, at der ikke vil være noget sluttidspunkt. Mere detaljeret planlægning tages 
op ved næste bestyrelsesmøde. 

 
9. Næste bestyrelsesmøde aftales. Det bliver tirsdag den 5. oktober kl. 10-12.30. 

Måske på Birkely. 
 

10. Eventuelt.  
A) Om busskur ved Ringsted Lilleskole. Vi bruger ikke mere krudt på emnet. Kan 

tages op senere. 
B) Samarbejde med grundejerforeninger i de to landsbyer. SSN tager sig af dette. 
C) Fest i august/september 2022. JCN. Punkt på et bestyrelsesmøde. 
D) Julefrokosten i forsamlingshuset. Der efterlyses ideer fra Borgerforeningen. 
E) Velkomstpakker deles ud i oktober. 
F) Eksemplarer af LokalNyt lægges på biblioteket. 
G) Liste med bevilgede tilskud skal offentliggøres i vores område. Ingen beslutning. 
H) Legeplads i Høm. Tages på som punkt til et bestyrelsesmøde. 
I) Evaluering af Sct. Hansaften. Det bliver et punkt ved næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 


