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Dagsorden.
1

Godkendelse af
dagsorden.

Godkendt
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Godkendelse af referat.

Referat fra sidste møde. 22. juni 2016 godkendes
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Formanden beretter.

Formanden beretter.
17. august 2016
Allerførst velkommen tilbage fra, en forhåbentlig, god sommerferie.
Der har jo været lidt stille på lokalrådsfronten, dog har Hugobroen
spøgt lidt i baggrunden.
Jeg håber I har taget godt imod den nye hjemmeside, skulle der
være rettelser/ønsker, så kontakt Chris og få rettet til.
Grusgravsagen fra Myrup kan vi ikke gøre mere for, vi må se hvad
der sker der.
Jørgen P og jeg havde et møde på Plejehjemmet Bakkegården ang.
lokale.
Det var en lille stue med plads til max 10 personer, vi har meddelt
at vi ikke ønsker dette lokale.
Tak til Susanne og Kirsten for at I meldte på, til Kulturen i
Tappernøje.
Jeg er blevet tilmeldt noget der hedder Naturens Rige, det handler
om at bruge naturen som sundhedsfremmende. Jeg ved ikke helt
hvad jeg kan bidrage med, første møde er i morgen 18-8-2016
Jeg deltager og ser hvad det er. Måske er der en af jer der bør
tage med?
Vi skal her i aften drøfte hvad VI vil i forbindelse med TU mødet.
Mødet afholdes i øvrigt på Fladsåskolen, der bliver sørget for
kaffe, øl og vand.
Vi skal aftale hvem der kan ”stå vagt” på vores stand i Hallen 218-2016
Vi kan tage det under evt.

Jeg skal lige beklage at jeg har byttet om på punkterne 14-15.
Vi skal også finde nye forslag til Repræsentant for Borgernært
Politi,
Jeg har det ikke på dagsordenen men under evt. kunne vi drøfte
hvem vi skal henvende os til.
Det var hvad jeg havde i denne omgang.
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Intet nyt
Kassereren.
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LanddistriktsPolitikken.
Mogenstrup kro.
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Affaldsgruppen
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Henvendelsen til
Diego.
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Hugobroen.
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Kulturminderne.
Kulturmødet i
Tappernøje
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Fortællestien.
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Mødet i Lov.
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Møde med Teknisk
Udvalg. 15-9-16

14

Busserne

Hvad er vores holdning?
Lokalrådet bakker op om Jørgen P jfr. det skriv han har lavet til
følgegruppen.
Noget nyt?
Bjørn Ibsen har taget kontakt til Chris i forhold til, at han ønsker at være
orienteret.
Noget nyt?
Næste møde i september
Noget nyt?
Varnny har mailet om at vi ønsker en kontaktperson i Næstved
Erhversforening. Vi afventer.
Sidste nyt.
Bane Danmark vil fjerne broen i forbindelse med den nye jernbane.
Losejerene er blevet lovet, af Bane Danmark, at broen bevares i 1:1. På et
møde bliver man dog opmærksom på, at broen er fjernes i forbindelse med
den nye jernbane. Dette er en gruppe borgere i gang med at klage over.
Kirsten er med på en mailliste i forhold til det videre.
Karsten Nonbo er endvidere inddraget i sagen.

Chris.
Intet nyt
Susanne og Kirsten var til møde i Tappernøje i går.
Der var ca 25 til mødet, det var langt overvejende fra lokalråd og politikere.
Der er ønske om at teater og kunst skal også foregå i landområderne.
Vi er kede af at bogbussen er sparet væk
Ønske om kulturhus som samlingspunkt i landområderne
Mogenstrup kro blev nævnt (højskole?)
Næstved kommune har en aktivitetspulje, så ildsjæle kan søge midler.

Der arbejdes aktuelt på beskrivelser til de forskellige poster i området.
Nordea Fonden har givet en stor sum penge for at få folk ude i naturen.
Der begyndes i Mogenstrup (Kildelauget) og så er det meningen at det
skal bredes ud.
Se uddelt
Udskydes til oktober. (10.10)

Hvad vil vi med mødet?
Varrny rundsender invitation. Den lægges også på grundejerforeningens
hjemmeside samt de forskellige bylaug (Jørgen S ordner det)
Mødet er d. 15.09, kl. 19-21 i samlingssalen på Fladså skolen afd.
Mogenstrup.
Ideer mailes til Varnny så hurtigt som muligt
Eller mangel på samme.
Intet nyt
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Eventuelt

Hvem står i standene på søndag. Jørgen S, Jørgen P og Anne kommer på
søndag.
Hallen – hvad kan cafeen bruges til (medborgerhus-tanken? ) Tages op på
næste møde.
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Næste Møde.
19.09.16, kl. 19.00

Sted.:
Menighedshuset i Mogenstrup

Referent.:
Referat udsendt pr. mail den:

