Referat fra møde i Hagested Lokalforum/Beboerforening
den 17. september 2018 kl. 19.30 i forsamlingshuset.
1. SKVULP
Sofie Bendixen, festivalleder for SKVULP, kom og fortalte om deres næste projekt i Pinsen
2019. Festivalen ønsker at få alle 18 lokalforums med til at præsentere deres områder.
Der satser stort og der forventer et deltagerantal på op mod 60.000 mod 35.000 sidste år.
Der er stadig mange spørgsmål om forventninger til Lokalforums præsentationer, hvorfor vi
ser frem til at modtage yderligere retningslinjer fra Sofie om hvad man kan og må – f. eks.
om lokalområdet kan præsentere sig ved at sælge deres lokale produkter. Sofie vil snarest
vende tilbage med mere konkrete oplysninger.
Herefter drøfter Lokalforum om det er noget vi kan og vil deltage i.
Der er stadig god tid, men det forventes afklaret ca. 1. november om Hagested deltager.
2. Evaluering af Naturens Dag
Alle var enige om, at det var en suses og især fordi både forsamlingshus, naturbørnehus og
kirken deltog så aktivt i arrangementet. Stor deltagelse ca. 85 voksne og 55 børn.
Vandreturene sidst på dagen havde ikke mange deltagere – folk er nok blevet mættet med
aktiviteter og indtryk, så de ikke orkede at gå.
Vi går i tænkeboks for at finde ud af, hvordan arrangementet næste år kan leve op til dette.
Naturens dag den 8. september næste år.
3. Velkommen i Baghaven/Istidsruten
Formanden har deltaget i et møde og fået en god snak med projektleder Anders Lauritsen,
som bekræfter, at Istidsruten vil komme til at gå via vores stisystem (Engstien) og videre til
Audebo. Ligeledes bekræftes det, at stien langs kanalen mod Audebo vil blive renoveret og
gjort mere farbar. Måske er der også mulighed for at få renovere kanalstien mod Gislingesiden. Der satses på at invitere Anders Lauritsen til et møde for drøftelse af profilering og
eventuelle andre gode tiltag. F eks. madpakkebestilling og andet.
4. Kommende møder
Møde med Politiet holdes den 30. oktober 2018 kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Off. møde inviteret af Lokallisten den 29. september i Mørkøv – Formanden deltager.
Lokalrådstræf i St. Merløse den 24. september kl. 17 – 20 – Lokalforum deltager med 4
deltagere. Mogens Toftegaard Petersen holder et lille indlæg om vores samarbejde via ”de 4
søjler”
5. Ansøgning om offentlig støtte ”Rum til fællesskab” Ansøgningsfrist er den 21. oktober.
Det blev besluttet at søge tilskud til den videre renovering af shelterpladsen med nyt tag på
bålhytten og til muldtoilet på pladsen.
Det igangværende projekt med etablering af vand og el til pladsen bliver sikkert også dyere
end de 17.700 kr. der er tilbage af tidligere tilskud, idet linjeføringen er ændret.
Mogens har undersøgt, at der ikke kræves medfinansiering for at få tilskud.
Der skal indhentes tilbud på udskiftning af tag hos lokalt tømmerfirma.

6. Nye aktiviteter
Det blev besluttet at der på det offentlige møde den 30. oktober ”lufter” visionerne i
Hvidbogen og forsøger at få gjort folk interesserede og evt. nedsat arbejdsgrupper til at
virkeliggøre de mange gode ideer. Herefter tages emnet op på et kommende off. møde.
Der er et restbeløb på 5.538 kr. af tilskud fra Frivillighedspuljen til Naturens Dag
Dette kan vi evt. søge om at anvende til andet formål, måske fitnessredskaber.
Forespørgsel om kommunalbestyrelsesmøder ud i lokalområderne
Det blev besluttet, at vi i Hagested ikke er interesseret.
7. Eventuelt
Jul på torvet den 2. december, et samarbejde mellem kirken og forsamlingshuset blev
drøftet.
Dorte Ravnholt Petersen undersøger om man ikke kan lave det som et fællesarrangement
hvor beboerforeningen og børnehuset og måske foreningerne også deltager.
Beboerforeningen vil godt støtte økonomisk med et tilskud til et fælles juletræ.
Tanken om en skovtur med Anders Hvass blev også drøftet.
Trykning af nye skilte til opsætning langs stierne. Trykningen igangsættes snarest.

