Referat fra offentligt møde den 5. februar 2019
Tema: ”Sammen er vi stærke”
Fremmøde: 15 personer.
Aftenens dagsorden
• Velkomst ved formand Mogens Toftegaard Petersen
• 1. Case: Meget Mere Merløse – v/ Solvej Pedersen
• 2. Støttemuligheder
• 3. Igangværende projekter
• 4. Input fra interessenter
• 5. Debat
• 6. Afrunding – Det videre arbejde
Solveig Pedersen fortalte meget inspirerende om, det man har fået etableret i St. Merløse, og hvordan man har grebet sagen an med at skaffe midler til de store projekter. Hun gav gode råd om, hvilke faldgrupper man skal være på vagt overfor.
Mogens Toftegaard Petersen orienterede om de mange muligheder der er for at søge tilskud til
projekter – bl. a. disse kommunale tilskudsordninger:
Frivillighedspuljen til små projekter hvor frivillige har brug for støtte - max. 20.000 kr.
Lokalområdernes Udviklingspulje til større projekter til udvikling eller forskønnelse af lokalområdet - min. 125.000 kr. Her kræves medfinansiering.
Rum til fællesskab til unikke projekter, der skaber fællesskab - min. 50.000 kr.
Der ud over er der muligheder i Veluxfonden, DGI, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening
og mange andre større organisationer.
Solveig Petersen supplerede med at det er vigtigt med en god og fyldig projektbeskrivelse og at
man før ansøgning kontakter tilskudsyderne og snakker med dem om projektet.
Jens-Knud Nielsen fortalte om de ting, som det har været muligt at gennemføre ved hjælp af gode
tilskud.
Naturens dag gennem de sidste 3 år, renovering af shelterpladsen med nyt tag på shelter og læskur,
indhegning af pladsen og el- og vandforsyning til pladsen.
NU er næste projekt en udskiftning af tag på bålhytten og opsætning af et muldtoilet. Der er givet
tilskud på 54.500 kr. til dette projekt.
Mogens Toftegaard Petersen gennemgik listen i HVIDBOGEN over de projektforslag, som fremkom i forbindelse med udarbejdelse af bogen. Noget er allerede udført, men der er stadig meget at
tage fat på. Der er for tiden gode muligheder for at søge tilskud til. Hagested Lokalforum/ Beboerforeningen kan hjælpe med gode råd og støtte, men der må være aktive foreninger eller borgere som
står for projekterne.

Institutioner, foreninger og borgere fremlagde deres tanker og ideer.
Loa Kopling (Forsamlingshuset) efterspurgte hvilke forventninger og ønsker der er til forsamlingshuset, så man kan udnytte det bedst muligt.
Det er svært at få del i tilskud og slet ikke til driftsudgifter. Man ønsker at få udskiftet belysningen
til energibesparende belysning og derved spare på el-regningen.

Jakob Kimer (Hallen) orienterede om, at der via kommunen vil komme et elektronisk bookingsystem. Der er ikke i hallens bestyrelse flertal for at stå for etablering af udendørs fitnessredskaber.
En parkurbane blev også drøftet.
”Børnenes Skov” – den lille trekant med grantræer nord for hallen - er i forfald og nogle træer er
gået ud. Man skal have fokus på, om de evt. kan vælte ned i hallen.
Menighedsrådet bekræftede, at de i lighed med tidligere år gerne vil deltage i Naturens Dag i september måned. De ønsker oplyst, hvad temaet i år bliver.
Naturens dag bliver den 8. september. Temaet er endnu ikke helt fastsat, men DN forventer at
det bliver noget med ”mærk naturen” eller ”sans naturen”
Der blev udtrykt stor tilfredshed med den nye kreative præst og de mange nye tiltag.
Børge Hansen (Hagested Idrætsforening) havde ingen ønsker eller kommentarer.
Christian Pedersen (Flyveklubben) oplyste, at der er 70 medlemmer i klubben, men kun et par
stykker fra lokalområdet. Der er bygget meget nyt på pladsen. Det kræver vedligeholdelse og service, så derfor er der etableret en ”Seniorklub” med 6 mand, som klarede dette.
Der er åbent hus den 1. og 2. juli, men grupper kan også få en rundvisning efter aftale.
Han spurgte, om der var nogen som følge gener ved flyvningen. Hvis det giver problemer bedes
man kontakte klubben.
Jørn Klinge (Phonix MC Danmark) oplyste, at man er ved at lave ny indgang, da brandtrappen er
livsfarlig at benytte i frostvejr. Der arbejdes også på at lave en terrasse i haven. Klubben er på stedet
tirsdag aften, hvor man er velkommen til at kikke forbi. Hvis nogen føler sig generet af støj ved kørsel, så kontakte klubben, som har henstillet til langsom kørsel gennem byen – max 40 km.
Klubben var ikke afvisende for at deltage i Naturens Dag den 8. september.
Andre aktiviteter i Aktivitetshuset.
Holbæk Rille Race er godt i gang.
Svinninge Modeljernbane har flyttet deres ting til stedet og går og arbejder på opsætningen.
Holbæk Sportsfiskerforening er også i gang med at etablere sig.
Problematikken om at få fat i de yngre mennesker og nye tilflyttere blev drøftet endnu en gang.
Hagested Lokalforum/Beboerforening undersøger muligheder for på en eller anden måde at byde
nytilflyttere velkommen med en information om, hvad der sker i lokalområdet.
Mogens Toftegaard Petersen afsluttede aftenen og takkede for en god debat.
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