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LOKALRÅD
… dit lokale talerør i 43 år.
Med dette nyhedsbrev udsender vi giroindbetalingskortet med
kontingentopkrævningen for 2012/2013.
Det skal indbetales senest den 8. juni 2012.
Kontingentet udgør 200 kr. årligt. Vi har set prisstigninger på alle de
udgifter foreningen afholder, eksempelvis: internetforbindelse, webserver, porto, annoncer, mødelokale, kontorholdsudgifter med videre.
Med det nuværende medlemstal kan kontingentet dække merudgifterne
og vi har en pæn formue omkring 40.000 kr.
På vor ordinære generalforsamling i marts 2012 blev det besluttet, at
fastholde et uændret kontingent.
Det er nødvendigt med en formue – så vi har noget i baghånden. Der
kan nemt opstå en sag, hvor det er nødvendigt med advokatbistand for
at varetage medlemmernes interesser.
Vi har 147 medlemmer i foreningen. Det giver ved 2 stemmer pr. parcel
294 stemmeberettigede maksimalt. Da vi ”reddede” foreningen fra
opløsning i 2008 - var vi 123 medlemmer.

Talerør - Lokalrådsfunktion
Foreningen fylder i år 43 år og har siden sin stiftelse foruden
at varetage grundejerinteresser også virket som talerør for alle
i dens virkeområde - det vi i dag kalder et lokalråd. Denne
funktion betragter vi som en af vore hovedopgaver.
Det er vor forenings vedtægtsmæssige grundlag beskrevet i
§ 2, at virke for fremme af tanker og idéer, som kan være til
gavn for området og dets beboere.
Vi afholder derfor offentlige møder og nedsætter udvalg og
arbejdsgrupper - når dette findes nødvendigt. Vi har således
følgende udvalg: Lokalrådsudvalg, Vedtægtsudvalg, Natur- og
Miljøudvalg, Agenda-21-udvalg og Trafiksikkerhedsudvalg.
Vi følger hele tiden med i, hvad der foregår i vort område.
Foreningens største samarbejdspartner er nok Slagelse
kommune og det især på teknik, miljø og naturområdet.
Vi har afholdt møde med kommunen i marts måned 2011.
Vi har løbende sager, hvor vi har kontakt til kommunen.

Vi har desværre måttet konstatere at flere melder sig ud grundet
svigtende økonomi og ligeledes ser vi, at flere ejendomme end normalt
er sat til salg. Vi har også modtaget meddelelser om en del dødsfald,
mange af vore medlemmer er oppe i årene. Det er tydeligt, at landet
befinder sig i en økonomisk krise med faldende ejendomspriser og store
nedskæringer i den kommunale service.
Præmie til rettidige indbetalere
Igen i år trækker vi lod blandt alle rettidige indbetalere om 3 gavekort
til FØTEX. Du kan vinde et på 500 kr., et på 300 kr. og eller et på 200
kr. Lodtrækningen finder sted, så gavekortet kan afleveres til vinderne
inden julen 2012.
Nogle har fundet ud af, at man kan gå til kassereren eller
formanden og betale kontingentet hos dem. De er velkomne.
Husk kortet.
Det har vi lavet

Den helt store opgave har været at følge med i skoledebatten og få udarbejdet foreningens høringssvar til den nye skolestruktur og få
påvirket byrådspolitikkerne, så vor lokale Tårnborg Skole kunne bevares. Vi har i denne sag samarbejdet med Tårnborg Skoles

Støtteforening. Vi fik megen ros og opbakning fra en del af byrådets medlemmer til vort høringssvar. Det kom ikke overraskende for os at
skolen blev bevaret og det med hele sin overbygning. Det vidste vi faktisk før resultatet forelå. Vi har via vor forenings hjemmeside
om skolelukningen orienteret vore medlemmer om forløbet i 2½ år. Det har været den tungeste sag vor forening har haft i årevis.

MUSKELSVINDSCENTERET SKAL UDBYGGES

I en sag om udvidelse af Muskelsvindscenteret - som vi kun kunne hilse velkommen - gik det pludselig op for os, at Muskelsvindsfonden
var begyndt at drive feriehotel for alle andre end handicappede på ejendommen. Det havde man svært ved at skjule, da det fremgik af
centerets hjemmeside og direktøren har da også i et brev direkte oplyst, at man er nødt til at drive centeret erhvervsmæssigt med
restauration og ferieophold for alle, hvis det skal løbe rundt..
Vi fandt at det var en ”hån” mod de givere af støttemidler, der i god tro via økonomiske midler betalte for udvidelsen og mod den
generøse tilladelse nu afdøde miljøminister Svend Auken havde givet til centerets etablering på stedet; alene fordi det drejede sig om en
udsat gruppe medborgere.
Kunne det da ikke være ligegyldigt om der nu også opholdt sig andre feriegæster end handicappede på stedet? Ja, det kunne man tro,
men det er ikke tilfældet. De handicappede belaster ikke naturen og miljøet, men det gør almindelige feriegæster. Området er utroligt
sårbart og grænser op til et område omfattet af EU´s fugledirektiv.
Vi henvendte os derfor til Svend Aukens niece Ida Auken, der nu var blevet miljøminister og bad om hjælp i sagen. Vi kan nu konstatere,
at de betingelser der var i den eksisterende lokalplan, nu er indskrevet i den nye og hele sagen måtte udsættes en måned fordi Natura
2000 området skulle indskrives i planen. Nu er det op til Slagelse kommune, at sørge for at lokalplanens bestemmelser om at centeret er
for handicappede overholdes. Kommunen er tilsynsmyndighed og ser kommunen gennem fingrene med reglernes overholdelse må vi tage
sagen op igen. Kommunen mener ikke at den kan gribe ind, men da forudsætningen for dispensationen ikke bliver overholdt agter vi at
indgive klage herover til Natur- og miljøstyrelsen. Vi mener at kommunen udnytter situationen til at få etableret et erhvervsmæssigt
drevet feriehotel i kystnærhedszonen og tilsidesætter dispensationens forudsætning om et center udelukkende for en bestemt
brugerkreds - nemlig de muskelsvindsramte.
Vi håber også på, at man kan få lukket af for offentlighedens adgang til Lejeodden og Leje Sø. Vi finder det urimeligt at foreninger med
videre der afholder konference med videre på Centeret lige tager en aftentur i samlet flok ud til Lejeodden og vandrer rundt derude.
Kommunen arbejder med et naturplejeprojekt på Oldenbjerggrunden, hvor Skov- og Naturstyrelsen er hovedinitiativtager. Det hilser vi
særdeles velkomment.
Opførelse af kæmpehøje vindmøller i Hulby holder vi også et vågent øje med.

NY INSTITUTION VED GL. HALSEBY FOR HANDICAPPEDE OG DOMSANBRAGTE

Vi arbejder i øjeblikket på en sag om udbygningen af institutionen på Halsebyvænget i samarbejde med 2 af vore meget aktive beboere i
Gl. Halseby. Beboerne er bekymrede for, at der i strid med lovgivningens regler anbringes domsanbragte, der har begået personfarlig
kriminalitet.
Efter at der har været afholdt høring med beboerne i Gl. Halseby - men ikke med andre i området - er det blev bedyret, at den
kriminalitet de anbragte har begået er på niveau med brugstyveri af en cykel. Det har også undret os, at man ikke via en annonce havde
orienteret om høringen. Der dukkede alene beboere op fra Gl. Halseby fordi vor forening var på dupperne og orienterede om mødet på
vor hjemmeside. Et af vore medlemmer stemte dørklokker. Beboerne har via en underskriftsindsamling rettet henvendelse til kommunen,
men har efter 3 måneder alene fået et intetsigende svar, der ikke forholder sig til sagens kerne.
Den dag første spadestik skulle tages til institutionen, blev et medlem opmærksom på en sag, der havde været nævnt i offentligheden for
et par år siden. Her havde en domsanbragt forsøgt sig med mordbrand på institutionen, mordbrand i Korsør og senere mordbrand i
Nykøbing Sjælland, hvor det lykkedes for ham.
Denne sag har vor forening konfronteret forvaltningen med via udvalgsformanden. Man vil ikke forholde sig til sagen og vor forenings
formand skulle til en samtale under fire øjne med udvalgsformanden. Det kunne formanden ikke drømme om, at møde op til.
Via verserende historier i området har vi fået oplyst, at der for tiden skulle befinde sig en pædofil på institutionen og at den gamle
institution skal anvendes til varetægtssurrogat. Vi ved ikke om der her hold i disse rygter.
Vor forening har blot bedt kommunen om at afgive en skriftlig erklæring om, at der ikke er anbragt og ikke vil blive anbragt

domsanbragte eller personer i varetægtssurrogat, der har begået personfarlig kriminalitet.
Dette tilsagn er man ikke sindet at give os fra kommunens side. Vi arbejder i disse dage med sagen. Hvis der ikke er og kommer til at
blive anbragt personer på institutionen - der har begået personfarlig kriminalitet - kan vi ikke begribe, at man ikke vil garantere dette
overfor beboerne i området. Hvis det hele er ondsindede rygter og sladder må kommunen selvsagt have en egeninteresse i at få givet en
”garanti”.

PROJEKT BORD OG BÆNK
Vi har holdt møde med kommunen om en hel del problemer af trafiksikkerhedsmæssig karakter efter renovering af Halsebyvej og om
opsætning af bænke og borde.

Lige netop arbejder vi med opsætning af bord og bænk ved den nye parkeringsplads på Halsebyvej og etablering af en trampesti op til
pladsen. Det fik vi lovning på i foråret 2011, men intet er sket.
Brugsuddeleren har også givet et tilsagn om, at vi må opsætte bord og bænk ved Brugsen.
Da vi rykkede for svar i sagen trods et skriftligt tilsagn fik vi at vide at vi blot selv kunne købe et billigt bord med bænk og sætte op.
Kommunen ville da refundere os udgiften. Et så uforskammet svar vil vi selvfølgelig ikke leve med, vi havde en klar aftale – skriftlig
endda og blev bedt om at vælge borde og bænke på kommunens depot, hvilket vi gjorde.
Sygdom og dødsfald i bestyrelsen har været årsag til, at vi ikke har kunnet forfølge sagen for indeværende.
I øjeblikket har vi et forslag om indførelse af parkeringsforbud for lastbiler i trækvarteret liggende hos politiet.
Vi fik lovet et svar i juni 2011, men har selvfølgelig ikke hørt et dyt. Et medlem har på generalforsamlingen gjort
opmærksom på, at en forudsætning for et generelt forbud kræver, at kommunen kan anvise parkeringspladser i
området til lastbiler. Det er bestyrelsen 100 % enige i.
Næste skridt er fartdæmpende foranstaltninger på Ahornvej.
Der er andre sager vi holder nøje øje med. Vi har ikke opgivet et bedre stisystem på Golfbanen. Vi arbejder stadig på stien rundt om
Noret – dog som første prioritet en sti til Marsk Stigs Rev. Etableringen af det Regionale Naturformidlingscenter på Tårnborggård
har vi heller ikke glemt. Det samme gælder de rekreative tiltag på Fyldpladsen.
Hvad skal vi så lave af arrangementer i 2012/13?
Vi støttede Tårnborg Forsamlingshus med et sponsorat i form af en ballonklovn til
juletræsarrangement.

Det fordoblede deltagerantallet af børn og voksne. Børnene nød forestillingen.

Vi har allerede givet et tilsagn om et sponsorat på 3.500 kr. til et børnearrangement af lignende
karakter.

Bestyrelsen 2012/2013:

Formand Poul Otto Seidel,
Rødhøjvej 30,
Telefon: 5838 0840
Mobil: 3054 9059
E-mail: poseidel@dbmail.dk
Næstformand Jørgen Knudsen,
Halsebyvej 74,
Mobil: 4071 7231
Kasserer Laust Nissen,
Ahornvej 5,
Telefon: 5838 0676
Sekretær Inge-Lis Seidel,
Rødhøjvej 30,
Telefon: 5838 0840
Mobil: 3054 9060
E-mail: seidel.ingelis@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Arne
Schmidt Nielsen,
Svalevej 20
Telefon: 5838 0379
Mobil: 5127 4386
E-mail: arnes@turbopost.dk
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Vi har stadig et lokalrådsmøde med lokale politikere og kommunale embedsmænd som plan for et
arrangement. Der er givet tilsagn om sådanne møder fra kommunens side.
Endelig har vi overvejet at lave noget ved blå-flag arrangementerne på Svenstrup strand. Om vi
kan overkomme det ved vi ikke – sidste år kunne vi ikke.
Vi har derfor besluttet, at vi vil bede vore medlemmer om at komme med forslag og ideer til
arrangementer. Vi skal lige sige, at med 5 i bestyrelsen og en formand der har været og er alvorlig
syg er det meget begrænset, hvad vi kan overkomme – så det forudsætter, at nogen vil være med
til at lave alt det grove. Måske laver støtteforeningen et Sct. Hans aften arrangement. Ring til os
eller send os en mail hvis du har en idé eller et forslag.
Endelig skal vi sige til det medlem i Violvejskvarteret, at det med skøjtebanen om vinteren bag
Brugsen har vi haft oppe at vende med kommunen for 10 år siden. Det blev hårdnakket påstået, at
der aldrig var blevet nedlagt nogen membran på stedet. Vi kan jo undersøge sagen igen. Grundet
en teknisk fejl så vi først brevet i foråret. Vi er ikke kommet videre med den sag.
God og velbesøgt generalforsamling
Vi havde en rigtig god generalforsamling. Bestyrelsens beretning blev afviklet i dialogform. Der var
en masse spørgsmål, forslag og idéer. Vi tror medlemmerne kunne lide denne form. Det lykkedes
trods alle odds at få valgt en fuldtallig bestyrelse, men det holdt hårdt. Vort mangeårige
bestyrelsesmedlem Annitta Hartmann kunne ikke genopstille grundet meget alvorlig sygdom. Den
27. marts 2012 sov hun stille ind. Du kan finde nekrologen på vor hjemmeside. Annitta kommer vi
til at savne.
Vor bestyrelsessuppleant og medstifter af vor forening Willy Søren Beck blev i september 2011 ramt
af en blodprop i hjernen, men Willy er en fighter og kæmper med epilepsianfald og afasi og går til
taletræning 2 gange 5 timer om ugen. Det er et kæmpetab for os, at Willy der har været med på
den ene eller anden måde gennem 43 år ikke kan mere. Det er også Willy der i sin tid designede
vor forenings logoer – vi har hele tre af slagsen. Det er også Willy der kom med idéen til Bord &
Bænk. Vi skylder Willy, at få den virkeliggjort.
Sygdom ramte også formanden. Ved et svineheld blev han reddet i sidste øjeblik fra blive sendt ud i
glemslen, da man endelig opdagede hvad der var galt i knolden på ham.
Vi har brug for dig
Hvis du har lyst til at være med i vort foreningsarbejde så kontakt os.

Hjemmesiden

Kom nu med den historie

Nu har den kørt i 3 år med 10.000
besøgende. Mest besøgt er
AKTUELT og SKOLELUKNING
Vi satte en tæller på siden. 3.800
besøgende på under et år. Måske
er vi provokerende. Vi vil ikke have
noget tandløst ligegyldigt, som vi
kan se på et hav af lokalrådssider.
Vi har en mening og vore
meningers mod – selv om det er
formanden, der kører det ”ræs” –
vi vil høres. Politikkerne er ikke
fredhellige køer. Vi vil tages
alvorligt. Det synes vi ikke lige vi
bliver af kommunen, hvis
sandheden skal for en dag.
Du finder vor hjemmeside her:

Her holder P916 med persontog 52 Korsør-København ved Svendstrup Station. Året er 1958.
Vi vil meget gerne have noget ”lokalhistorie” på vor hjemmeside. Ligger du inde med billeder og en
god historie fra din tid herude, så hører vi gerne fra dig. Det tekniske og det med at få historien
skrevet hjælper vi dig gerne med. Kom nu ud af busken.
I får ikke mere for de 200 kr. hvis I selv giver en hånd med.

… bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og en herlig
sommerferie – i år vil vi ikke snydes for sommeren – selv om vi ikke har
haft meget indtil nu. Medens dette skrives skinner solen derude – det
tegner jo godt. Nyd det.
… med byger der går og kommer. Det er den danske sommer
Udarbejdet lørdag den 26. maj 2012 - Bestyrelsen
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