
Hagested Lokalråd og Hagested Beboerforening havde indkaldt til  
BORGERMØDE den 14. april 2015 i Hagested Forsamlingshus 
 
REFERAT  
Mødet var velbesøgt - omkring 50 borgere havde fundet vej. 
 
Pkt. 1  Per Rasmussen bød velkommen og oplyste kort hvad formålet med mødet var:  
”Vi skal have gang i fællesskabet, kæmpe for at bevare Børnehuset og gøre opmærksom på, at vi 
VIL og KAN noget i Hagested lokalområde” 
 
Pkt. 2.  Jakob Kimer blev valgt til dirigent.  
 
Pkt. 3  Nedlæggelse af det eksisterende Lokalråd for at danne en ny fælles forening Hagested Lo-
kalforum/Beboerforening. Ingen stemte imod nedlæggelsen af eksisterende Lokalråd og oprettelse 
af den nye forening. 
 
Pkt. 4  Fællesskaber Peter Juul-Wiese fra Holbæk kommune orienterede om den nye dialogmodel 
og om, hvilke muligheder der er for at komme i dialog med kommunen. Alle, borgere, foreninger 
og grupper er velkommen til at kontakte Peter J.W. på tlf. 72367210 eller pjw@holb.dk, som hurtigt 
vil guide igennem systemet. 
Endvidere orienterede han om Borgerbudgettering. Lokalområderne får stadig stillet lokalrådspul-
jen til disposition For Hagesteds vedkommende 16.000 kr.  
Der vil også være mulighed for at søge støtte til konkrete projekter. Uddelingen af midler vil foregå 
på et fælles møde, hvor der stemmes om projekterne Det er vigtigt, at lokalområderne møder op og 
tilkendegiver deres støtte til lokale projekter. Næste uddeling er den 10. maj, så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen. Mød op og stem på det lokale projekt.  
 
Herefter blev det omdelte forslag til Vedtægter for den nystiftede forening Hagested Lokalfo-
rum/Beboerforening godkendt. 
 
Pkt. 5  Valg af bestyrelsesmedlemmer til den nye forening – mellem 5 og 9 medlemmer. 
Per Rasmussen, Jens-Knud Nielsen, Inge Rasmussen og Kirsten Pedersen fra Beboerforeningen 
indvilligede i at forsætte i den nye forening og desuden stillede Christina Hardis og Dorte Ravn-
holdt op. Alle 6 blev valgt.  
Der er plads til flere. Kontakt Per Rasmussen – tlf. 59460250, hvis du ønsker at være med 
 
Pkt. 6  Indlæg ved byrådspolitiker Rasmus Brandstrup Larsen. 
Rasmus B.L. startede med et vigtigt og meget aktuelt emne – Skolestrukturen og herunder Børnehu-
sets fremtid. Intet er afgjort.  
Der er nedsat en Omstillingsgruppe af borgere, politikere og embedsmænd. 
Gruppen skal komme med forslag til, hvordan man finder en besparelse på 21 mill. kr. på skole- og 
institutionsområdet. Det er politikkernes beslutning og ansvar, men man vil lytte til gruppens ind-
stilling.  
Børnehuset i Hagested er i farezonen for det opfylder ikke de vedtagne krav til børnetal. 
Børnetallet opgøres i enheder, og det er politisk vedtaget, at der mindst skal være 80 enheder i en 
bæredygtig institution. I Hagested er der kun 72 enheder. 
Børnehusets fremtid afhænder af, om forældrene ønsker at benytte tilbuddet i Hagested – det er 
vigtigt at forældrene vælger Børnehuset TIL og ikke FRA.  
For at opnå besparelsen på 21 mill. kr. kan politikkerne enten vælge en strukturændring eller fyrin-
ger af lærer og pædagoger. 
 
Pkt. 7  Herefter var der en livlig debat om lokalområdets muligheder for at styrke Børnehuset. Det 
blev nævnt, at forældrebestyrelsen netop arbejder på en synliggørelse af Børnehuset, og at man er 
inde i en god udvikling. Nu er forældrebestyrelsen bekymret for, om det store arbejde og den positi-
ve udvikling ikke kan nå at udvikle sig og virke inden der træffes en politisk beslutning om lukning. 



 
Per Rasmussen efterlyste en ”politisk hjælpeaktion” for Børnehusets beståen. ”Giv os 3 år til at vise 
at vi VIL og KAN Børnehuset” Vi er i en positiv udvikling, men har brug for dispensation for at 
opfylde kravet til børneenheder. Giv os en chance - lad det nye nå at virke. 
 
Rasmus B.L. oplyste, at der ikke er konkrete planer for anvendelse af de tomme skolelokaler. 
 
Fra salen lød ros til Rasmus B.L. for hans gode og velforberedte indlæg og en appel om at bevare 
børnehuset, hvor der er rigtig gode udendørs muligheder for leg og ture i den skønne natur. 
 
Per Rasmussen afrundede aftenen med betragtninger om, at han ser positivt på Børnehusets fremtid, 
hvis man står sammen og kæmper for det. Der er hverken i Tuse eller på Tuse Næs ledige lokaler, 
som kan rumme vores børn. Der er en positiv udvikling i gang her og forældrebestyrelsen gør et 
stort arbejde for at styrke børnehuset. 
 
Aftenen sluttede med at Per Rasmussen takkede de fremmødte og især Peter Juul-Wiese og Rasmus 
Brandstrup Larsen for deres deltagelse i mødet. 
      /JN 


