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Nedskæringer og
Spejdernes Lejr
Debat
SLAGELSE
KOMMUNE:
Vore politikere har faktisk ikke fortjent en Spejdernes Lejr sådan som de
behandler os.
I disse dage skal politikerne tage stilling til, om
de vil investere 40 millioner kroner i Spejdernes
Lejr.
Det er mange penge,
men de to tidligere lejre i
Holstebro og Sønderborg
har vist, at det er en god
investering, som kommer ind igen i form af
handel i lokale virksomheder og hoteller, sommerhuse og campingpladser og en kæmpe
markedsføringsværdi.
Spejderne har allerede
taget stilling til, at vi vil
investere en hel masse
frivillige ressourcer i
Spejdernes Lejr, hvis den
kommer til Slagelse. Det
er ulønnede timer, som vi
er villige til at investere,
for at kommunen opnår
det gode resultat.
Samtidig skal vi som
spejdere og andre for-

eninger i disse dage tage
stilling til budgettet for
2019, og her kan vi konstatere, at vi igen er blevet beskåret i huslejetilskud, selvom mange politikere har sagt, at det var
da urimeligt.
Det rammer nemlig
kun de foreninger, som
selv ejer deres lokaler
og selv sørger for rengøring og vedligeholdelse.
Alle de foreninger, som
er i kommunens lokaler,
bliver ikke ramt af denne
besparelse. Det er småpenge for politikerne,
men det er det bestemt
ikke for foreningerne.
Det er svært at kæmpe for de store visioner
for kommunen samtidig
med, at man skal få det
til at hænge sammen i det
lokale.
Politikerne har faktisk
ikke fortjent vores loyalitet, men de har den, fordi
vi er spejdere.
Anni TolstrupChristensen
Formand for Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd i Slagelse

To brande i Slagelse
SLAGELSE: Brandstiftere har igen været på spil i Slagelse denne gang gik det ud over en personbil og et containerskur.
Fredag kort før midnat klokken 23.32 blev Slagelse Brand
og Redning sendt ud til en container og et skur på Grønningen, hvor ilden havde fået fat i plastikcontainere, træpaller
og et skur. Ilden blev dog hurtigt slukket igen, og ingen personer kom noget til.
Ikke længe efter - klokken 01.17 - indløb en nymelding om,
at der var ild i en bil på Nordre Stationsvej.
Da brandvæsenet ankom, var bilen helt overtændt og stod
derfor ikke til at redde.
Politiet betragter begge brande som påsatte og hører derfor gerne fra eventuelle vidner.
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Erhvervs Award kan
vokse sig endnu større
AWARD: - Jeg kunne have solgt 100
billetter mere, siger
erhvervskonsulent Morten Hass
Augustsen, der godt
kunne tænke sig
en større lokalitet
til næste års store
erhvervsfest.

Af Arne Svendsen
SLAGELSE KOMMUNE: Med
360 deltagere var den store Erhvervs Award på
Comwell i Korsør 9. november den største i rækken på
fire af disse erhvervsfester,
hvor erhvervslivets folk festede i forbindelse med uddeling af erhvervs-priser.
Men festen kan faktisk blive endnu større, fortæller
erhvervskonsulent Morten
Hass Augustsen, der på vegne af Slagelse Erhvervscenter har hånd i hanke med
den store begivenhed.
- Der var meget stor interesse for at være sponsor
på arrangementet, og jeg
tror bestemt godt, jeg kunne
have solgt 100 billetter mere,
siger Morten Hass Augustsen.
Det skal her siges, at der
sådan set ikke er tale om regulære billetter men sponsorater, hvor virksomheder
betaler for at blive profileret

Et glimt fra den store Erhvervs Award på Comwell, hvor de 360 deltagere fyldte salen helt ud. Skal der flere
deltagere med, skal man et større sted hen, og her kan teatersalen på kasernen være en mulighed. 

Foto: Kenn Thomsen
på forskellig vis, og for at
have et bestemt antal medarbejdere med.

Kaserne en mulighed

Men interessen for at være
med er altså stor, og det sætter naturligvis nogle tanker
i gang hos arrangørerne.
- Det er op til bestyrelsen
at beslutte, og her holdes
der møde i december. Men
jeg kunne da godt tænke
mig, at vi fandt noget større
næste gang, siger Morten
Hass Augustsen, der understreger, at der bestemt ikke
har været noget at udsætte
på Comwell, hvor arrangementet har været holdt de
to sidste gange, efter at være
startet på Borreby.
- Men Comwell kan jo nok
ikke nå at udvide inden næ-

ste års fest, siger Morten
Hass Augustsen.
Skal man et større sted
hen, nævner Morten Hass
Augustsen kasernen som en
mulighed. Her er der både
god plads og en scene i teatersalen.
- Det spiller også ind, at
mange gerne vil sidde ved
runde borde frem for lange borde, og det kræver
mere plads. Skulle vi have
siddet ved runde borde på
Comwell, som vi gjorde på
Borreby, ville vi kun have
været omkring 200, siger
Morten Hass Augustsen.

Spiller hinanden gode

Erhvervscentrets direktør
Morten Prüsse Sørensen
siger, at han har fået mange positive tilkendegivelser

omkring årets fest og prisuddeling.
- Der er jo rigtig stor opbakning omkring det fra
erhvervslivets side, og det er
noget, der medvirker til, at
vi »spiller hinanden gode«,
siger Morten Prüsse Sørensen.
Han vil nu afvente resultaterne af den evaluering, der
er sat i gang via udsendelse
af mails til deltagerne.
- Det resultat vil naturligvis få stor indflydelse på,
hvordan vi skal afvikle næste års award, siger Morten
Prüsse Sørensen.
Det ligger fast, at næste års
award skal holdes fredag 9.
november, men muligheden
for at det bliver et større sted
end Comwell er bestemt til
stede.

TID OG STED
Mandag

10.00: Arnehavehus. Slagelse
Lystskov: Ældre Sagens
stavgang.
10.30: Terapien, Plejecentret
Antvorskov: Håndarbejdsklub.
13.00-14.30: UV-hallen, Slagelse: Floorball for kræftramte
mænd.
17.00-18.00: Slagelse Bibliotek:
Gratis advokatvagt.

Tirsdag

14.00: Sportspladsen, Havre-

bjerg: Krolf.
19.00-20.00: Sportspladsen,
Havrebjerg: Hundetræning.
18.30-20.30: Stedet, Herrestræde 26: Slagelse Menighedsplejes Café Strik.
19.30: Slagelse Teater: Præsidentinderne«.

UDSTILLINGER
Slagelse Museum, Bredegade:
Åbent tirsdag-torsdag 11-16
og lørdag-søndag 11-14. 22.
juni-18. november med sær-

udstillingen »Musselmalet
- historien om et mønster«.
Det Gamle Trykkeri, Bredegade 11: Åbent onsdag 10-14
og lørdag 10-13.
Dansk Forsorgshistorisk
Museum, Rosenkildevej 59:
Åbent hver torsdag 10.0014.00 og søndage 13.00-15.00.
Lukket på helligdage.
Røde Tårn, Sdr. Stationsvej:
Fredage, lørdage og søndage kl. 13-17 frem til 9. december: Kunstneren Sven Peder
Hansen udstiller.

BIOGRAFER
Panorama
Mandag

16.00 og 18.20: Den Tid på Året
16.00: Julemandens Datter
16.00: Halloween
16.00: Smallfoot - DK tale
16.45 og 20.45: Fantastiske
skabninger - Grindelwalds
Forbrydelser - 3D
18.00 og 20.40: Fantastiske
skabninger - Grindelwalds

Forbrydelser - 2D
18.00 og 20.30: I Krig og Kærlighed
18.30: Journal 64
19.30: Bohemian Rhapsody
21.00: Venom

Tirsdag

16.00, 18.20 og 21.00: Den Tid
på Året
16.00: Julemandens Datter
16.00: Nøddeknækkeren og de
fire kongeriger 2D
16.00 og 19.30: Bohemian
Rhapsody
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16.45 og 20.45: Fantastiske
skabninger - Grindelwalds
Forbrydelser - 3D
18.00 og 20.40: Fantastiske
skabninger - Grindelwalds
Forbrydelser - 2D
18.00 og 20.30: I Krig og Kærlighed
18.30: Journal 64
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www.panorama-slagelse.dk
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