Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Tirsdag den 12-02-2019
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.
Tilstede. Per, Ib, Varnny,
Chris, Susanne,
Christian, Jørgen, Anne.

Dagsorden
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Godkendelse af
dagsorden.:

Mogenstrup
Indbudt.:
Bestyrelsen samt Ib.

Afbud.:
Torben
1. Udgave.

Sidste referat.: Godkendt

Har I andre punkter.

Formanden.

Der er meget at holde styr på, undskyld hvis der er noget der smutter eller I
synes jeg fylder jeres indbakke med mails som I måske finder ligegyldige.
Vi er blevet et lokalråd som er efterspurgt, især affald.
Som I måske har læst har vi været inviteret til møder om genbrug af
vaskemiddeldunke og renholdelse af vejstrækninger.
I det sidste spørgsmål om renholdelse skal jeg beklage hvis jeg ikke havde
udtrykt mig klart.
Det var absolut ikke meningen.
Det går/gik ud på at der aftales nogle strækninger med den pågældende
kommune. Disse strækninger udloddes til foreninger som de så kan ”vinde”
Når strækningen er renset op udløser det en sponsorpræmie på kr. 3000,Om vi får renset op her i vores område, må vi se. Jeg har foreslået Åvænget
fra Buslommen ved Netto og over Ådalen.
Plastdunke til genbrug, ja hvad er det nu for noget? Ja, det er spændende.
Er vi nået til at tage vores plast med retur til butikken? Måske? De store
firmaer slår sig op på at være klar til at tage deres emballage tilbage og
genbruge det. Det er en trend der breder sig hastigt, alle vil være med. De
reklamefolk vi var sammen med i fredags kunne se Mogenstrup og omegn
som et foregangsområde som ville komme direkte ind på landsdækkende
TV som dem der kan genbruge plast. Kan de gøre det i Mogenstrup, kan de
gøre det over hele landet.
Jeg har en beklagelse.
Der findes ikke et referat fra GF 2018. Anne har ledt i sine elektroniske
arkiver, uden held. Om vi kan rekonstruere et, ja måske hvis vi hjælpes ad.
Ja. så er der jo en masse punkter vi skal have klaret. Jeg vil bede om
koncentration og korte indlæg. Tak.

Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen og regnskab
Ingen bemærkninger, men et par opklarende spørgsmål og tilrettelser.
Der er kommet en opkrævning fra Hammer forsamlingshus. Man skal være
medlem for at benytte forsamlingshuset. Vi venter med at betale til vi evt.
skal bruge det.
Hvordan skal reglerne være for udbetaling til kørsel i lokalrådsregi. Vi må
drøfte evt. gråzone tilfælde INDEN arrangementer.

Mogenstrup Kro

Møde om inventar,
Hvad gemmes, sælges, gives væk osv.
Når Varnny har fået nøgle til kroen, finder vi en dag hvor alle kan deltage i
gennemgang af inventar.
Vi tænker over hvem der evt. kunne tænke sig det, som vi ikke selv kan
bruge.
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DSB

Værksted på Fladsågårdens jorder.
Carsten Horups forslag. Vi synes det er et godt gennemarbejdet og
interessant forslag.
Borgermødet den 14-3-2019. I Fladså Hallens selskabslokaler.
Per og Varnny har været til et godt informationsmøde vedr. projektet.
Chris lægger info om borgermødet på infoskærmene.

Børneteater

Medhjælp og evt. forplejning.
Opsætning af plakater, billetter, og andet.
Kildelauget laver pandekager, lokalrådet betaler råvarer samt 500kr til
Kildelauget.

GF 2019

21-3-2019 Fladså Hallens selskabslokaler.
Erik Andreasen (Boligkontor Danmark) holder oplæg om byggeriet på krogrunden.
Program for annoncering og afvikling osv.
Erik Andreasen indleder kl. 19.00 umiddelbart herefter GF.
Jørgen sender vedtægter og forretningsorden til Ib.
Varnny laver liste over dem der er på valg.
LR serverer øl og vand. Chris indkøber dette.

Solcelleanlæg i
Blangslev.

Per orienterer.
Der har ikke været møde endnu. Per har læst oplægget og har nogle spgm
til randbeplantningen, som han tager med til ødet d. 20.02.19. Ib og Per
deltager.

Skaterbane.

Varnny har i januar bedt om møde vedr. skaterbane, men har ikke hørt
noget endnu, så der er nu rykket.

Fælles møde.

Dagsorden for mødet 21.02.19, kl. 18.00. Fladsåhallens selskabslokaler.
Der er tilmeldt 18 personer. Der mangler svar fra brinken og Stejlehøjen.
(21 personer)
Dagsorden, Varnny laver den.
Vi viser hjemmesiden, hvad er vores intentioner. (Jørgen og Per)
Orientering om fibernet (Myrup)
DSB på Fladså – bemærkninger (Myrup)
Fælles interesser lokalråd/bylaug (Myrup)
Anne står for mad. Platte til ca 150 kr fra Kilden/Cafe Grønnegade.
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Betalingskort

Eventuelt.

Debitorkort så der ikke er nogen der skal have personlige udlæg.
Chris opretter et.

Næste møde.

Jørgen vil gerne med til Kommuneplanstrategimøde sammen med Per.
I anledning af at Brugsen skal bygge om, er skærmen midlertidigt nedtaget
(er hos Chris).
Generalforsamling, herefter er næste møde d. 09.04.19

Referent.

Anne Haahr Petersen

