Referat fra fælles møde medBylaug og Grundejerforeninger 21.02.19
Dagsorden.
1. Kl. 18,00 Velkommen.
Der var 22 tilmeldte samt 5 fra Lokalråd Fladså
Varnny bød velkommen
2. Fællesspisning.
3. Vi ser den nye områdehjemmeside.
Efter en kort præsentationsrunde præsenterede Per og Jørgen områdehjemmesiden med en kort
orientering om historien bag hjemmesiden. Lokalråd Fladså arbejder fortsat med siden og ønsker
at give den sit eget lokale præg. Der er stadig nogle udfordringer, så vi f.eks. ikke kan lægge
dagsordner og referater ind på siden endnu. Vi opfordres til, ind til hjemmesiden fungerer efter
hensigten, at sende dagsordner og referater til bylaugene, så de har mulighed for at se hvad vi
arbejder med.
Vi har forsøgt at præsentere alle lokale foreninger på hjemmesiden, og hører gerne, hvis der er
nogle vi ikke har fået med.
Der er forslag om at ”Find vej i naturen” lægges på hjemmesiden samt, at folderen lægges i
golfklubben, Brugsen og andre steder, hvor der kommer turister.
Hvis der er andre gode ideer og inspiration, vil vi meget gerne høre fra jer. Kommunikationen går
gennem Varnny (varnny1949@gmail.com).
Der er herefter debat om lokalrådets rolle og om samarbejdet med Næstved kommune. For at alle
områder repræsenteres bedst muligt i lokalrådet, opfordres alle deltagere til at gå til deres bagland
og opfordre til at stille op til lokalrådet, som holder generalforsamling d. 21.03.19, kl. 19.00. i
selskabslokalerne i Fladsåhallen.
Der ud over gøres der opmærksom på, at alle er velkomne til at komme til vores ordinære møder,
hvis der er punkter på dagsordenen, som man ønsker at debattere.

4. Forslag til et tættere fællesskab.
Fra Myrup stilles forslag om, at vi samarbejder om DSB’s projekt på Fladså. Hvordan forholder vi
os samlet til projektet. Der er allerede dannet en gruppe i Myrup, som arbejder med dette.
Infrastruktur er et andet tema, som der ønskes samarbejde omkring. Der er store udfordringer med
kollektiv trafik i yderområderne og Flex-trafik har fået nye regler, som bevirker, at det f.eks. ikke
længere er muligt at anvende Flextrafik på tværs af området fra Mogenstrup til Tappernøje.
Sikker skolevej. Udfordringer i Blangslev, som ønsker gadebelysning hvor børnene skal krydse
vejen.
Der er ønsker om cykelstier i områderne. Myrup foreslår, at områder udarbejder et samlet
kompendium vedr. de ønskede cykelstier.

Trafikbelastningen er øget betragteligt gennem årene, og den øgede trafik giver udfordringer flere
steder i området, da den øgede trafik skal afvikles på de gamle, og mange steder smalle, veje.
Myrup oplyser, at de har fået afvist trafiksager med den begrundelse, at enkeltpersoner og
trafikgrupper ikke længere har ret til at fremkomme med ønsker til forbedringer.

5. Myrup orienterer om Fibernet i Myrup/Rettestrup/V. Egesborg/Lov Sønderskov.
I 2017 søgte de bredbåndspuljen og de har haft fibernet i en måneds tid nu. De ansøgte, da der var
meget dårlig internetforbindelse i Myrup. Nogle områder kom ikke med grundet for lav tilslutning,
andre områder kom med, så der var husstande nok til at søge tilskud fra bredbåndspuljen. Det
lykkedes at få 5,5 millioner fra bredbåndspuljen. Det har været et meget stort arbejde at komme i
mål. Der har været lokale arbejdsgrupper og ambassadører, som har brugt mange timer på
projektet. Erfaringer: Projektgruppen skal have repræsentanter fra alle områder da det gør det
nemmere at få alle med. Der har været et rigtig godt samarbejde med Næstved kommune i
processen. Hilbert fra Myrup vil gerne bistå med gode råd og erfaringer til andre interesserede.
Hilbert kan kontaktes via Myrup bylaug.
6. Aftale nye møder.
Der er bred enighed om, at der bliver behov for en række fællesmøder i forhold til DSB’s projekt på
Fladså. Alle går tilbage til deres bagland og gør sig tanker til næste fællesmøde.
Lokalrådet sender dato for næste fællesmøde.
7. Tak for i aften.

