Bestyrelsesmøde - Gimlinge Landsbyråd d. 20. april 2022 kl. 19:00
hos Simon Friis, Gimlinge Enghave 6
Deltagere: Simon, Jeanette, Jan, Caroline
Fraværende: Peter

Referat
Besøg af Kim. B. Sørensen fra Flakkebjerg Landsbyråd

Drøftelse af Årets budgetforslag for 2022
Vi kiggede på høringsmaterialet, og kan konstatere, at driftsmidler til kommunens landsbyråd
nedsættes med 33 % og øvrige midler beskæres.
Derudover nedskæring på projekter med tra kdæmpning, hvor vi er lagt i puljen for fremtidige
projekter. Gimlinge landsbyråd er medunderskriver på et høringssvar. Se bilag
Kim beretter endvidere om udviklingen i sagen om Biogasanlægget.
Du kan orientere dig om sagen på www.slagelse.dk og læse dagsordenen for mødet i Teknik-,
Plan- og Landdistriktsudvalget d. 2. maj kl 8:00 her: https://dagsordener.slagelse.dk/vis?
id=228a7457-352d-4e14-8671-6e81efadea5d&fbclid=IwAR0YMw91AnqzwKXR0aG1IFWhu1NxjN
Pl-0mgO6PeMtDjbBNqtRUd8csmC-s
Lokalrådene kæmper stadig en kamp for at projektet ikke gennemføres i vores lokalområde.
1.

Godkendelse af referat fra seneste møde - Godkendt

2. Opfølgning fra generalforsamling
1. Velkommen til Peter - Hilsen Fra Peter
2. Nabohjælp - status med borgernært politi v. Caroline
1. Caroline kontakter Borgernært politi for at indkalde til orienterende møde.
3. Nyhedsbrev og Hjemmeside - info
1. Nyhedsbrev skal udfærdiges, og uddeles.
1. Caroline skriver - uddeling ved bestyrelsen
2. Domæne og webhotel er nu overdraget fra Simon til Carolines egen konto. Betaling af
disse vil ske automatisk ved udlæg, og Caroline vil afregne med kasserer efter årlig
betaling i sept.
Bogbyttereol - idéer til start? Evt. søge om midler? - Jan kontakter nedenstående for at
høre om mulighederne.
1. Teknisk skole - skolepraktik
2. Produktionshøjskolen - Korsør, Slagelse og Næstved.

4.

5.

Landdistriktskonference - for lokalrådene - Landdistriktsprisen tildeles én af landbyerne 23. november - deltagelse - tages op på senere møde, når nærmere deltaljer foreligger

6.

Brochure tilbud om tryk fra - evt. større skrift.

1.

Hass-Olsen i Skælskør (130 g)
Pris ved 100 stk.: Kr. 12,75/stk. (1593,57 inkl. moms)
Pris ved 200 stk.: Kr. 8,75/stk. (2187,5 inkl. moms)
Pris ved 500 stk.: Kr. 5,25/stk. (3281,25 inkl. moms)
Priser er ex. moms og givet ud fra at vi modtager trykklar PDF

2.

Miller tryk i Lundforlund (120 g)
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v/ brugbart materiel + opstart 175,00 kr.
100 stk. 1625,00 kr. inkl. moms (1800,-)
200 stk. 1875,00 kr. inkl. Moms (2050,-)
120 g foldet 3 øjet

3.

Fladsaa tryk (170 g silk) - Valgt.
100 stk - kr. 780,- (975,-)
200 stk - kr. 950,- (1187,50,-)
Ex. moms - inkl. forsendelse

7.

Ansøgning om driftstilskud - ansøgt og modtaget

8. Evt.
1. Sankt Hans - fællesmøde med Forsamlingshuset. Dato sat.
2. Gelænder ved Gadekæret - jeanette kontakter håndværker for tilbud
3. Adgang til idrætspladsen - bestyrelsen har nøgler til tennisbane og idrætsplads.
1. Møde med Skytteforeningen
4. Opstart af møder ved gadekæret - på søndage
1. Navn: under udvikling :-) - tag egen drikke med; øl, vin ka e, te
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Næste møde hos Jan d. 11. maj kl 19 - Forsamlingshuset inviteres.

