Referat fra arbejdsudvalgets møde den 2. maj 2019 kl. 19 i Forsamlingshuset
Tilstede: Lone Langkilde, Lillan Garby, Alice Jelen, Annalisa Pedersen, Jens Andersen, Kirsten
Simonsen, Knud Kronborg, Andres Eskær, Johanne Markus
1.

Godkendelse af referatet fra den 2. april
Referatet blev godkendt med bemærkning om, at beløbene under punkt 4 er ex. moms.

2.

Økonomi
Økonomien er fortsat pæn.
AU har givet tilsagn om at støtte cykeltaxiprojektet med 5.000 kr. Det bliver imidlertid ikke
aktuelt, da det har vist sig teknisk umuligt at gennemføre projektet.

3.

Hjemmesiden
Den nye hjemmeside er nu oppe at køre, og indtil videre har der kun været positive
reaktioner fra enkelte brugere.
AU skal fortsætte drøftelserne fra sidste møde vedr. de tekniske muligheder for at gøre
hjemmesiden mere dynamisk.
AU skal ligeledes drøfte mulighederne for at få økonomien omkring hjemmesiden til at
hænge sammen.
AU drøftede både teknikken og økonomien. Lillan og Andres færdiggør et notat, der kan
ligge til grund for AU`s endelige beslutning på næste møde

4.

Bytingsbladet
AU skal beslutte, hvilke indlæg, der skal med i det kommende nummer af Bytingsbladet deadline den 1. juni.
Alice skriver om loppemarkedet og Sankt Hans. Annalisa skriver om Musik ved havnen.
Kirsten M. og Lillan skriver et notat om, hvordan det går med brandberedskabet.
Infrastrukturgruppen skriver et indlæg om fremskridtene på de forskellige områder..

5.

Diverse orienteringer
Kirsten M. har udsendt skriftlige orienteringer vedr. velkomstarrangement for nye borgere,
Nyhedsbrev fra Landliv Slagelse, notat vedr. Poststien, Voldstien og stien langs
campingpladsen, samt asfaltering på havnen. AU drøfter orienteringerne og stiller evt.
spørgsmål til infrastrukturgruppen.
Kirsten M. koordinerer, så asfaltering på molen ikke kolliderer med Musik ved havnen.
Multibanen nærmer sig den endelige godkendelse.
Orientering om den foreløbige planlægning af Skt. Hans arrangementet.
Jytte Bak bliver årets båltaler. Der bliver åbnet for indkørsel med brænde til bålet de sidste
tre weekender før den 23. Juni.
Orientering om kommende ”Vidensmesse”

Slagelse Kommune arrangerer et fakta-møde på Kirkeskovsskolen d. 28 maj kl. 19-21 for
området Rude, Venslev, Ørslev, Glænø og Bisserup.
Kommunens medarbejdere har indsamlet fakta vedr. befolkningsforhold,
lokalplanforhold(eks. seniorboliger), kollektiv trafik og anden infrastruktur, skolen,
foreningsforhold og naturforhold, og på mødet vil områdets borgere kunne blive klædt på til
senere at kunne træffe beslutning om, hvor det er vigtigst at sætte gang i en udviklingsplan.
Orientering om møde med Mikael Holm-Grejsen, Slagelse kommune vedr. hækkene på
Multibanen. Kommunen kommer og klipper hækkene på multibane+parkeringsplads til
efterår/vinter.
6.

Næste møde: 6 juni
Beslutninger vedr. hjemmesiden
Nyt fra infrastrukturgruppen
Loppemarkedet
Musik ved havnen

7.

Eventuelt
Toilettet ved rensningsanlægget. Kommunen bestyrer det, og det bliver kun åbnet, når der
er lejrskoler. Det skal undersøges, om det kan åbnes i samme tidsrum som toiletterne ved
stranden.

