Gimlinge Landsbyråd
Generalforsamling 2021

Referat

1. Valg af dirigent. Bo Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Simon havde desværre meddelt at han stoppede lige inden generalforsamlingen så beretning kom
fra kasserer Jeanette Nielsen.
Coronaen har jo været en
hæmsko her i foråret, hvor alt har ligget stille. Hvis vi først ser på Idrætspladsen og aktiviteterne
der, er Sct. Hans gået i stå efter der er kommet ny bestyrelse i Gimlinge If. Det er ellers en god
tradition, som vi vil forsøge at fastholde med frivillige, både til bålet, borde/bænke, grill, osv.
Vi har tidligere været engageret i tennisbanerne, fik dem ordnet og klargjort til foråret. Desværre
ser det ikke ud til at der er den store interesse, og det er jo ærgerligt, da tennis er en god sport
både for børn og voksne eller voksne sammen! Efter formanden for Idrætsforeningen Keld
Svendsens død, kan man være nervøs for Idrætsforeningens nye bestyrelses interesse overhovedet
for det område. Det ser ud som om det alene er skydning, de interesserer sig for!! Der ligger her en
opgave for den nye bestyrelse i Landsbyrådet at få en fornuftig aftale på plads vedrørende
idrætspladsen i det hele taget. Omkring brug af tennisbanerne ville det være rigtig godt, hvis der
var nogle her i Gimlinge, som ville være med til at få den aktivitet i gang igen.
Alt udstyr er til stede, og skulle der mangle ketchere, bolde eller andet, betaler landsbyrådet gerne
den del. Vi betalte alt gruset forrige årå, så vi har været med hele tiden. Så en opfordring til de
unge familier – med eller uden børn – tag udfordringen op og fat ketcherne!!!
Så har vi arbejdet med at få udarbejdet en Lokal Udviklings Plan for Hashøj Sydøst i et samspil
mellem landsbyerne Hyllested, Dalmose, Flakkebjerg, Skørpinge, Fårdrup og Gimlinge.
Der er nu i et samarbejde mellem landsbyerne lavet en færdig udviklingsplan, hvor der er
beskrevet planer for kommunikation, bosætning, erhvervsudvikling, børn og unge, natur og
turisme, samt infrastruktur.
Der skulle for længst have været afholdt møder i de 6 landsbyer, hvor planerne skulle præsenteres
og drøftes, men Coronaen forhindrede de møder. Vi vil dog nu snart finde en dato for et
borgermøde her i byen, hvor hele planen kan drøftes, også hvordan Gimlinge kan indgå i sådan en
udvikling. Det er planen at der kommer en mødeindkaldelse ud senere.
Når disse møder i de enkelte landsbyer har været afholdt, er det tanken at afholde stormøde i
Dalmosehallen, hvor der så kan nedsættes arbejdsgrupper inden for de enkelte områder. Så det vil
I høre mere til, men hvis der nogen her i aften som har konkrete spørgsmål, svarer jeg gerne her på
dem. Det næste vi har arbejdet med, har været trafikdæmpende foranstaltninger i landsbyen.
Der er nu af Ing. Firmaet Fjerring i Slagelse udarbejdet konkret forslag, som er fremsendt til
kommunen.
Græsslåning gennem året på stierne er organiseret i en fast
procedure med Jeanette som ansvarlig, så stierne hele tiden er farbare. Det er tanken at få
renoveret stierne, så de bliver bedre at færdes på. Vi har i landsbyrådet søgt – og fået – tilskud til
et projekt med plantning af 10 træer i landsbyen, opsætning af 10 fuglekasser, etablering af
sommerfuglepark ved gadekæret og en nænsom genopretning af gadekæret. Dette blev sat i gang,
i samspil med kommunen i det tidlige forår.
Vi er

opmærksomme på den velfungerende Gimlinge facebookgruppe, men der er også etableret en
hjemmeside www. Gimlingelandsby.dk.
Vi fastholder stadig kontingentet på kr. 100,- og håber, at alle i landsbyen synes det er en god ide at
støtte op om udviklingen af/I landsbyen. Det er et ganske lille beløb, men det kan være med til at
støtte aktiviteter i landsbyen.
Til slut en tak til forsamlingshus og vandværk for godt samspil gennem året. Også en stor tak til
bestyrelsen for arbejdet og samarbejdet. Vi har altid haft gode positive snakker i bestyrelsen i en
glad og uformel tone. Altid med målsætning at gøre noget godt for vores dejlige landsby.
Tak.
Beretningen blev
godkendt
3.
Revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Jeanette Nielsen gennemgik det omdelte regnskab, der efterfølgende godkendtes.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af suppleanter
Simon Jespersen og Tine Bidstrup udtræder. Nyvalgt blev Caroline og Simon Friis.
6. Valg af revisor. Elsebeth ønskede ikke genvalg, i stedet blev Susanne valgt.
7. Indkomne forslag Ingen
8. Evt Ingen

