Bestyrelsesmøde – Dagsorden- 2. udgave
Dato og kl.

Mandag den 4. april 2016 kl. 19.00

Sted.

Menighedshuset Mogenstrup

Tilstede.: Varnny, Chris,
Kirsten, Susanne,
Lisbeth Tvedebrink,
Jørgen S, Jørgen P,
Anne

Indbudt.:
Axel Ahm
Jacob

Dagsorden

Lokalråd
Fladså

Afbud.:

2. Udgave.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1

Godk. af referat

Bestyrelsesmødet den 25.01.16
GODKENDT
Varnny sender revideret mailliste.

2

Formanden.

Beretning. Varnny sender

3

Kassereren.

Økonomi.
Kassebeholdning.: = 16.970,67kr

4

Evaluering af
Generalforsamlingen.

5

Landdistrikts politikken.

Ris og Ros.
Vi vil gerne have større fremmøde.
God oplægsholder
Opmærksomhed på andre aktiviteter i lokalområdet
Tages op igen på et senere møde, hvor vi har bedre tid til at få drøftet
forskellige tiltag.
Kunne vi gøre brug af bylaugene?
Christoffer var god mødeleder
Mødet den 5. april.
Den gamle landdistriktspolitik er tilgængelig på kommunens hjemmeside.
Jørgen har læst den igennem, og den rummer mange fine ambitioner. På
mødet i morgen ønsker vi, at diskussionen kommer til at dreje sig om, at
holde politikerne op på ambitionerne.
”godt liv på landet-Næstved kommune” synes vi er dumsmart!
Det er vigtigt at sige, at vi i den grad kan mærke Næstved her ude på
landet, vi har hverken midler eller noget!
Retorikken fremmer ikke noget for landdistrikterne
Jørgen P orienterer om, at der er generalforsamling i LAG-Sydsjælland d.
11.04.16, kl. 19.00 med spændende foredrag af Hanne Tanvig.

6

Mogenstrup Kro.

Sidste nyt.
Chris arbejder fortsat på højskoleideen, med B&B i de bageste lokaliteter.
Har bragt dette op på kulturarvsnetværksmøde.
Lokalrådet bakker op om Chris’ ide, idet vi gerne vil støtte en langsigtet
løsning for kroen.

7

Kulturarv.

8

Hjemmeside.

Mogenstrup
Chris har været til kulturarvsnetværksmøde. Der er kommet 500.000 til at
udvikle landområder/støtte projekter der skaber arbejdspladser. Chris
forsøgte at agitere for, at vores område har meget potentiale i den
forbindelse.(bosætning/erhverv/turisme)
Nyt layout.
Mere levende hjemmeside, promovere os selv lidt mere. Chris og Jørgen S
vil gerne stå for den.

Stierne.

Sidste nyt.
Intet nyt

10

Grusgravene.

11

Affaldsgruppen.

Sidste nyt.
Intet nyt, vi afventer endeligt forslag fra Regionen.
Vi stiller op til møde i Myrup, når de beslutter sig for at indkalde.
Sidste nyt.
Et opslag på FB har animeret til at Varnny tog kontakt til affaldsgruppen for
at få inspiration. Der arbejdes på at vi kan få lov at låne en ”hjælpeaffaldspakke” med forskelligt materiale.

12

Nye tiltag.

13

Årets møder.

14

Eventuelt.

9

Næste Møde.:

Emner vi kan tage op.
Varnny har skrevet rundt til de andre lokalråd om at holde fælles
grundlovsfest. Han har fået 2 negative svar, resten har ikke ulejliget sig
med at svare. Så skydes til hjørne.
Planlægning af årets møder. Tid og sted.
25.4,(grusgrav) 24.5(landdistriktsplan) 14.6 lokalmøde i Lov, Anne tjekker
klubhus evt. spejderhytten.
Det undrer os at Næstved kommune ikke har rettet henvendelse i
forbindelse med placering af kunstgræsbane. Varnny forfatter et skriv vedr
dette.
Kirsten har set på vores infoskærme, synes det er spændende men synes
vi drukner lidt fordi der er så mange der bruger den. Kan vi synliggøre det
mere, at det er ”vores” skærme.
Chris savner meldinger fra LR så vi kan orientere bedre om vores arbejde.
Pang-overskrifter! Vi vil fremadrettet være opmærksomme på at skabe gode
overskrifter, når vi holder møder.
Busserne fungerer hverken som skolebus eller ude i Hammer. Hvad skal vi
arbejde hen imod. Skal på dagsorden igen når tiden er den rette, og vi vil
gerne arbejde sammen med Karsten Nonbo vedr. dette.

Sted.:

Referent.:
Referat udsendt pr. mail den:

