Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Dagsorden.
Dato. Ons. den 22. juni
Sted. Menighedshuset.
Mogenstrup.
Tilstede.: Lisbeth, Varnny,
Jørgen P, Jørgen S, Chris,
Susanne, Kirsten, Anne

kl. 18.30

Indbudt.:
Bestyrelsen.
Suppleant.

Afbud.:
2. Udgave.

Dagsorden.
1

Godkendelse af
dagsorden.
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Godkendelse af
referat.
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Formanden beretter.

Godkendt
Referat fra sidste møde. 24-5- 2016 godkendt

Der er ikke så meget at sige her. Som det fremgår af dagsordenen
er der lige nu mange punkter der er under behandling.
Jeg har deltaget i Regionens møde i Vordingborg om den
grusgravning i bl. andet vores område. Det var et godt møde, der
blev talt længe og meget om Myrup, der var også mange borgere
mødt op, derfra.
I Myrup er der, ikke uventet, meget stor modstand mod en ny
grusgrav.
OSV.
Jeg har haft en lille sag om stien i grusgraven, den der løber langs
foden af åsen, en borger henvendte sig med spørgsmålet om
vedligeholdelse af stien.
Jeg har haft dialog, på mail, med Park og Vej. De har besigtiget
stien og nærlæst fredningsbetingelserne. De har meddelt mig at alt
er som det skal være.
Dette har jeg meddelt videre til borgeren. Dermed slut.
JP og mig, har deltaget i et møde om det gode liv på landet.
Der er ved at blive udarbejdet et færdigt skrift til politikerne.
Det lugter måske lidt af Morten Korch.
JP og mig, vi har haft audiens hos TU
Vi forelagde vores bekymringer, vi tror vi blev hørt.
Venter på svar.
Jeg har deltaget i møde om Bredbåndpuljen.
Se mere på www.eng.dk/bredbaandspuljen
Der er oplysninger om hvordan man søger tilskud.
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Kassereren.

Sidste nyt. Der er udbetalt kørepenge, ellers intet.
Det besluttes at dække udgifter i forbindelse med Chris´tur til Sønderjylland,
som blev dyrere end først antaget.

5

Grusgravning
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Ryttervænget
Mogenstrup.
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Mogenstrup kro
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Den gamle børnehave
i Mogenstrup?
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Landdistriktspolitikken

Der henvises til referat fra Teknisk Udvalg, sagsnr.: 01.09.00-P17-1-14
Jørgen P fremlægger rettet høringssvar med nye, mere præcise
formuleringer efter møde i Myrup.
Henvendelse fra borger om trafikforhold: Ryttervængets udkørsel på
Stenhusvænge (der henvises til ref. fra sidste møde) det er nu oprettet som
en sag i kommunen.
Susanne og Chris har været i Sønderjylland og se på højskolemodel.
Ideen er seniorhøjskole med kro samt rekreation for sygdomsramte
familier, som kan kombineres med andre typer ophold. Disse kan fungere i
synergi med butik (landmad) med fokus på nærhed og bæredygtighed.
Bygningerne på kroen er inspiceret og viser sig at være i rimelig god stand.
Der arbejdes videre på ideen.

Varnny har haft kontakt med en dagplejer, der har været afholdt møde
med kommunen i forhold til nogle ønsker til indretning fra dagplejen. Når
dette er etableret, kan det tages op igen om LR kan få brugsret over et
lokale i den gamle børnehave.
Jørgen P foreslår, at vi søger midler til at købe en PC til LR arbejde.
Varnny går videre med dette.
Der har været møde i følgegruppen, hvor LR formænd var inviteret.
Der er møde igen d. 28.06, hvor Jørgen P vurderer om han synes det er
indsatsen værd og tager stilling til om han ønsker at fortsætte.
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Affaldsgruppen

Vi afventer referat fra sidste møde fra Teknisk Udvalg
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Hjemmeside.
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Kulturminderne.

Chris har ændret lay out. Chris ønsker feed back på den samt hvad siden
skal kunne. Sættes på som pkt til næste møde. Vi bruger alle sommeren
på at reflekterer over hjemmesiden, lay out, redaktion, indhold, hvem skal
have adgang mm
Der er møde efter sommerferien.
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Henvendelsen til
Diego.
Nyt om stierne.
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Tager vi opfordringen op?
Varnny stikker en føler ud hos Næstved Erhvervsforening.
Herefter videre drøftelse.
Forslag til ”fortællesti” omkring Mogenstrup. Der har været møde i
Rådmandshaven. Find vej i naturen-projekt sponsoreret af Nordea
Fonden, der er stadig penge i fonden. Man kan via apps finde vej og få
oplysninger om området. Vi vil gerne have en find vej i naturen i vores
område. Chris arbejder med dette. Chris og Varnny skal ud og gå på
mandag i den forbindelse.
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Nabohjælp.

Skal Lokalrådet være primus motor på en sådan ordning?
Vi lægger det på skærmene.
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Mødeplanlægning

Efterårets møder. 15.09.16 møde med teknisk udvalg tid følger
17.08 menighedshuset kl 19
19.09 lov klubhus, vi mødes kl 18.30
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Eventuelt.
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Fællesspisning 

Kirsten: Meddelelse fra trafikfølgegruppen, Kirsten ser om hun kan nå at
lave indsigelse inden for fristen.
Kirsten har fået en henvendelse vedr. bro over jernbanen ud mod Hammer
Enghave i Hammer, der sløjfes i forbindelse med hurtigtog. LR er bedt om
at gå ind i sagen, hvis det bliver nødvendigt. Kirsten undersøger sagen
nærmere.

Næste Møde.
17.08.16, kl. 19.00

Sted.: Menighedshuset

Referent.:
Referat udsendt pr. mail den:

