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i Sognegården.
Årsberetning for 2011 v/ formand Ingse Rasmussen
”Du er ikke alene…” strofe fra en sang
Netop denne følelelse har vi når vi arbejder for vor lille by – Ruds Vedby.
Vi har i år været i så mange gode relationer både ved vor kendte traditionsrige arrangementer men i
den grad også i forbindelse med vor status som ENERGIBY.
Det er en sand fornøjelse at opleve det store borgerengagement, der realiseres ved alle vore
”gæstebud” – vi oplever at der er stor opbakning til alle aktiviteter, både hvor der skal ydes og
nydes - når der er et forum for dialog skabes kimen til nye tanker og tiltag.
Vi arbejder på at få styrket den decentrale kultur samtidig med vi ønsker at etablere og deltage i en
åben og direkte kommunikation med gensidig forståelse og handleparathed.
Traditionen tro er vort årlige dialogmøde med Sorø kommunes borgmester Ivan Hansen og
kommunaldirektør omdrejningspunkt for konsolidering og udvikling af nye tiltag. - her fremlægger
Lokalrådet sit årsværk og fortæller om tiltag, ønsker og forventninger. Vi har nu haft flere
dialogmøder med Sorø kommune. Møderne er præget af god dialog og energi omkring det at passe
på de lokale ”skatte”.
I år har vi haft stor glæde af vore nye lokaler – en slags kulturhus trylles Søparken ofte om til.
Og Ruds Vedbys – historie udvikler løbende nye spots til alles gavn og glæde.
Nævnes skal lige et lørdagsarrangement i samarbejde med Vedbygård – hvor 25 unge frivillige via
EU projekt mødte Ruds Vedbys Historie og Lokalrådet for at høre om udvikling i landområder.
Ja, alt kan lade sig gøre…og Ruds Vedby gør sig fortsat gældende ud over landegrænserne:)
Resultater af vore ansøgninger til udviklingspuljer mobiliseres løbende, og netop nu ser vi frem til
en gennemgribende renovering af vor Naturlegeplads.
Kort sagt " Lys over land" – det ser ud til at lys ved legeplads og kirke har haft sin gode effekt vi har ikke oplevet hærværk i år.
Hundene fik jo sidste år sin særlige plads. Hundeskoven bruges flittigt.
Lokalrådet er talerør og løftestang for lokale initiativer og strukturer, og vi har igen i år søgt om
aktivitetsmidler til vort fortsatte virke, og vi afventer kommunalbestyrelsens sædvanligvis positive
stillingtagen. Støtten fra kommunal side er et afgørende økonomisk fundament for at kunne
håndtere de mange aktiviteter. Samtidig må vi sande at uden den helt utrolige frivillige indsats gik
det slet ikke. Tak til alle der bidrager.
En masse aktiviteter har været gennemført i året der er gået – og det store fremmøde vidner altid
om, hvor vigtigt det er at der bydes ind med muligheder for at kunne mødes. Det er med til at give
sammenhold i byen og det er også her ideer og nye tiltag fødes.
Det er vigtigt at sige at lokalrådsaktiviteterne blot er en flig af de mange aktive tiltag byen vidner
om. Uden hinanden gik det ikke.Kort skal nævnes vort praktiske og traditionsrige årsværk og

indsatsområder
Hver den første onsdag i måneden holdes der lokalrådsmøde efterfulgt af åbent møde –
lokalrådsmødet er kl. 19 og der er åbent møde fra kl. 20, hvor alle er velkomne. Derudover holdes
møder efter sag og behov (arbejdsgrupper og ad hoc grupper).
Vi mærker igen i år den gode energi, der er i samarbejdet mellem os og Sorø Kommune.
Helt aktuelt vidner 2011 om vores fælles energiprojekt – Ruds Vedby som Energiby.
Vi oplever et gensidigt godt og konstruktivt samarbejde, der udmøntes i store fællesmøder og
eksterne dialogmøder. Vi kan se frem til et år, hvor der arbejdes med alternative energi projekter i
Ruds Vedby. Der kan følges med på hjemmesiden (Ruds Vedby Nyt).
Så vores lokale arrangementer er én ting og vores fællesarbejde for udvikling af lokalområderne i
hele kommunen er en anden og vigtig vinkel – som hele tiden skal matches med vores ønske om at
gøre livet levende og engagerende i Ruds Vedby.
Hjemmeside: Ruds Vedby Nyt er nu i god anvendelse – og alle interessenter er velkomne til at
byde ind med aktivitet og kontaktadresser. Der er sendt mails ud til foreninger med ønsket om at
opdatere deres aktuelle data. Vi håber meget at der kommer tilbagemeldinger så vi kan få en
superside. Benny Andersen er tovholder i hjemmesidearbejdet. I år har den sin gode effekt med
energibyprojektet.
Kirkekoncerten er en velbesøgt aktivitet som laves i samarbejde med menighedsråd og Borgspi.l
I februar 2011 havde vi Anne Dorthe Michelsen til at muntre den gode tone og nyligt
modtog vi Ann Mette Elten, der med inderlighed og poetisk snille sang hele kirken gennem livets
gode luner. Et fyldt kirke med energisk publikum efterfulgt af Sognegårdsaktivitet, hvor musikken
fortsatte, akkompagneret af Borgspilsdamernes gode snitter.
Medborgeraftener i samarbejde med Ruds Vedby Kro har været særdeles velbesøgte – og den
stille auktion, hvor folk medbringer ”overflødige effekter” giver gode midler til trængte områder.
Sidst kunne vi sende overskuddet til de hjemløse. Samarbejdet med Dragens Palads er super fint og
vi har fået en god tradition: medborgeraften den sidste torsdag i oktober.
Byforskønnelsesdage er en fast aftale – og den ligger fast i kalenderen nemlig sidste lørdag i april,
hvor byen opkvalificeres af frivillige hænder og gode gerninger. Her udnævnes og diplomeres også
årets hus – det skal ligge i hovedgaden og er en del af projekt pæn hovedgade. I 2011 modtog
Rudsgade 45 årets forskønnelsesdiplom. Hvem det bliver i år afsløres i april, men der er gode
emner, også i tilknytning til hovedgaden, nemlig Kalundborgvej, Slagelsevej og Sorøvej.
4. maj blev traditionen tro fejret på behørig vis med Poema, der havde kreeret en fin sangskat med
historier fra fyrrerne.
Flagfest 5. juni fik et særligt pust i år, hvor vi med glæde kunne kåre Dagli’Brugsens energiske
personale som årets borgere. Ruds Vedbys Historie har en fin tradition med kransenedlæggelse ved
statuen af Frederik d. 7.
Kulturaftener i Søparken hører også med i årsværket, og igen i år har vi samarbejdet med
Sønderjysk Forening. Fast tradition er blevet at vi laver fælles kulturaften den første onsdag i
november. I år var det et musisk cabaretindslag, og vi kunne lave kulturaften i Søparken – et
velbesøgt arrangement som nu bliver tradition i Søparken.
Juletiden nydes i samvær ved juletræstænding med gløgg fra vor lokale OK tank og brød fra

bageren. I år var det ganske særligt: bageren bagte klejner til alle (udendørs). Nisserier og julesang
v/ Nisseriet PIP. Brandbilerne er nu fast tradition, og alle brandfolkene deltager aktivt i
arrangementet. Helt utroligt fremmøde med over 200 (Ja, vor borgmester nød også seancen).
Messeforeningen , Borgspillet og Lokalrådet er sammen om en stor juletræsfest på Ruds Vedby
skole med 5 mands juleband, slikposer fra ejendommægler Poul Tams, og gløgg og æbleskiver til
alle. En succes vi ønsker at fortsætte fremover, og dermed en tradition i byens årsværk. I år var der
omkring 150 deltagere.
Handel og Erhverv
Vi nyder godt af at vi har en fast stab af forretninger og håndværkere i og omkring byen. Det er
vigtigt at vi som borgere i Ruds Vedby passer godt på dem alle.
"Hvis vi ikke bruger det vi har bliver det taget fra os…"Altid involverer de sig i de lokale
arrangementer – vi kan annoncere via opslag og plakater alle steder – Den bedste annonce er når
nogen ser , undres og taler sammen….og beslutter at mødes. Det er lokal forankring og udvikling.
En stor tak til de mange forretningsdrivende der støtter op om lokalrådets virke
Boligområdet
Stadig er der nye tilflyttere og det vidner om at det er attraktivt at bo i Ruds Vedby
Smedelodden er et smukt eksempel på et udbud af gedigne boliger. Nye familier kommer til byen
og fylder huse i parcelhuskvartererne. Jo vi tror på det attraktive i at flytte til Ruds Vedby!
Det er så vigtigt at vi kan tilbyde alle de frie aktiviteter i byen og at vi har fokus på børnefamilier
Netop derfor har vi to faste børneaktiviter med cirkus og gøgl – nu også indendørs sidste lørdag i
marts.
Vi har forsøgt at sætte fokus på udviklingspotentiale af den gamle Q8 tank og er i dialog med
kommunen. Vi håber inderligt at der tages fat på et renoveringsprojekt med ønske om, at der kan
komme liv på hjørnet igen
Vigtigt er at pointere, at vi fastholder vort ønske om den offentlige forpligtigelse til at fastholde
Ruds Vedby som bolig/ byggeområde. At flytte til Ruds Vedby handler også om det gode
kulturtilbud, pasningsgaranti i kompetente rammer og engageret personale, skole med gejst og
udvikling samt alle de foreningsmuligheder byen byder på!

Vi må holde ud og holde af … og det vidner de mange ting vi løbende involveres i som borgere i
Ruds Vedby:
I sidste uge var der 280 borger til møde om solceller på Falck I Ruds Vedby – Fantastisk
engagement. Sikke vi kan … noget sammen i Ruds Vedby – Flot at Falck kunne byde så kompetent
ind her.
Meget mere kunne nævnes – men lad nu snakken gå…
Jeg har hørt stemmer der nævner at der kunne pustes liv i Messen i Hallen igen. Smukt – Vi er klar.
Ingse Rasmussen

