Dagsorden for Bestyrelsesmøde den 25-1-2016.
Myrupvej 29 Myrup kl. 19,00.
1.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2.
Meddelelser fra formanden.
Skriv fra Varnny
3.
Meddelelser fra kassereren.
Vi har aktuelt 21.000 på kontoen til div. arrangementer eller investeringer.
4.
Nyt om Mogenstrup Kro?
Intet nyt endnu. Vi afventer.
5.
Den nye buskøreplan samt trafiksikkerhed for skolebørnene på Hammervej.
Fladsåskolen er blevet pålagt at ændre ringetider, så det passer med busserne.
Der er sikkerhedsproblemer for skolebørnene der skal stå på skolebussen i Lov. Varnny har taget
kontakt til forældre mhp. at få konkrete problemstillinger at gå videre med, men har desværre ikke
hørt noget endnu.
6.
Affaldsordningen.
Papordningen er nu sluttet og vi afventer evaluering.
Der er møde i ”affaldsgruppen” på torsdag.
7.
Stier.
Intet nyt
8.
Grusgravning ved Myrup.
Jørgen har lavet forslag til emner for den videre afklaring frem mod Lokalrådets stillingtagen til
grusgravning. Vi læser det igennem til næste møde og kommer med kommentarer.
9.
Hjemmeside.
Det viser sig, at det er muligt at lægge pdf-filer på hjemmesiden.
Jørgen foreslår, at Anne og Jørgen sætter sig sammen og lægger alle de referater Anne har skrevet
ind på hjemmesiden som pdf-filer.
Ellers er indholdet på hjemmesiden som det skal være.
Varnny overtager administratorrollen påLokalrådets Facebook side
10. Generalforsamling
d. 07.03.16, kl. 19.00 i Menighedshuset i Mogenstrup.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Varnny sørger for at det annonceres i medierne.
Ordstyrer Flemming Wrist Knudsen foreslås, alternativt Kristoffer Petersen.
På valg er: Jørgen S, Kirsten, Chris.
11.
Eventuelt.
Kirsten foreslår en oplægsholder til et indlæg om kultur i Næstved på Generalforsamlingen. Kirsten
tager kontakt og hører om det kan lade sig gøre.
Vi anbefaler at Chris laver endeligt forslag til brug af ”børnehaven i Mogenstrup”, vi sender input
pr. mail hver især.

Jørgen viser ”lokal vision” for Myrup, som han sammen med en arbejdsgruppe har lavet for
bylauget. Skulle vi have noget lignende for hele lokalrådets område?
Næste møde
Generalforsamling

