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Næstved Erhverves
Forening

Torben Johansen.
Erhvervs messe i Fladsåhallen. Kan vi få støtte til det? Er det en god ide?
Det ligger Torben meget på sinde, at vi ikke glemmer de gamle
omegnskommuner. Der er aktuelt en lille sum båndlagte penge, som vi
måske kunne få del i. Der er generelt positiv stemning i NEF for at lave
lokale tiltag. Der er aktuelt planer om at komme i dialog med de lokale
virksomheder (november, Torben sender datoer til Varnny). Der er ønsker
om at lave udviklingshus i fx Suså og Fladså. Der er gang i mikronetværk,
og der dukker små virksomheder op.
En erhvervsmesse kræver, at der er nogen der vil stille op med stande,
dernæst skal der arbejdes en del for at der også kommer besøgende.
Messen i Herlufmaglehallen har altid været godt besøgt.
Der er også et økonomisk aspekt i at afvikle en erhvervsmesse.
Kan Torben stikke fingeren i jorden, og se om der er interesse for en
messe?
Der er økonomi og ”manpower” i det.
Måske vil nogle af de små/mikro virksomheder bidrage med mandetimer.
De større kunne måske være interesserede i at bidrage med lidt økonomi.
Hvad er konceptet? Skal det være en messe?
LR ønsker at støtte op om at små virksomheder kan komme i gang i vores
område.
Jørgen P: er der en nemmere måde at gøre det på end at holde en
messe?
Den store værdi er, at de små virksomheder møder hinanden, danner
netværk.
Torben tror at vi skal prøve at samle alle de små virksomheder, som en
slags ”iværksætter”. De små virksomheder skal have ”noget med hjem”.
Der tager 5-6 år at opbygge et image omkring en messe, og der er udgifter
i alle de år.
Konferencer, key-note-speakers, ville Torben anbefale. Det er ikke så
økonomi og arbejdstungt.
Virksomheder skal med i organiseringen af det, det er frivilligt arbejde, der
er brug for.
Torben vil gerne ”sprede rygtet” og vil gerne gå tilbage og høre NEF om
der kunne være lidt økonomi til os.
Torben anbefaler, at vi finder et par små virksomheder og lave en rå-skitse
sammen med om hvad vi gerne vil lave.
Torben ønsker fortsat kontakt til LR.
Mona…skal vi invitere hende til inspiration?
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Formanden beretter.

Kassereren.

LanddistriktsPolitikken.

Sidste nyt.

Formanden, siden sidst. 19-9-2016
Jeg har deltaget i møder i Naturens Rige og
Affaldsgruppen og deltaget i Kulturmødet i Gl. Ridehus
den 13 -9 Chris og Susanne var også repræsenteret.
Et forslag fra Chris: Lokalråd Fladså opretter en
Ambassade i Næstved, gerne i nærheden af Axeltorv,
hvor vi kan fortælle om vores områdes smukke natur,
kulturhistorie og andre goder. Skal det være et punkt på
dagsordenen?
Jeg har anbefalet Allan Vennike, Mogenstrup som ny
repræsentant i Borgernært Politi.
I øvrigt er der nye toner i Politiets arbejdsmåder, det
borgernære politi opgraderes, politiet skal være mere
synlige i yderområderne, jeg håber at vi snart får flere
oplysninger om den nye struktur.
Lokalrådet har i tæt samarbejde med Mogenstrup
Kildelaug, arbejdet på at få fortællestien færdig, mere
om det senere.
Anne foreslår at vi tager en snak om cafeteriaet i Hallen,
hvad kan vi bruge lokalet til? Vi kan tale om det under
evt.
Så fik vi afviklet mødet med TU, lidt tamt at der kun
kom tre medlemmer.
Jeg havde håbet på en større spørgelyst men tolker det der
hen, at der jo nok ikke er så meget at brokke over.
Så er jeg blevet kontaktet af dem der laver hjemmesiden.:
www.bobleberg.dk
Det er en side hvor man kan melde på hvis man mangler
en der vil spille kort eller andet man kan gøre fælles.
Jeg skulle have haft nogle flayers til i dag, men jeg får
dem først i morgen,
De kommer med på Foreningernes dag , ved
Dagli`Brugsen den 2 oktober hvor Mogenstrup Kildelaug
og Lokalråd Fladså vil være repræsenteret.
Chris
Kassebeholdningen er på ca 12.000
Vi har brugt det vi har fået fra kommunen
Jørgen P
Kulturudvalget har besluttet at sende et udkast til byrådet, som de indstiller
til sendes i høring.
Det er således den tekst, som politikerne vil sende ud til borgerne.
Der er nogle små indrømmelser/rettelser i formuleringer efter der er givet
indsigelser.
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Mogenstrup kro.

Chris
Der er møde på fredag med en tømrer, for at gennemgå kroen. Varnny og
Chris deltager.
Der kan findes folk til at drive kroen, det er en mere kompliceret sag at finde
køber/købere til ejendommen.
Der er planer om møde med arkitekt også.
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Affaldsgruppen

8

Fortællestien
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Mødet med TU

Varnny
Der har været et enkelt møde, der er ikke så meget nyt, man afventer
politikerne.
Chris
I samarbejde med ”find vej i Danmark” bliver Mogenstrup Kulturruten åbnet
omkring efterårsferien. Der kommer skilte op i morgen.
Man kan downloade app’en ”Travel Tales” gratis.
Man kan finde ture på www.findveji.dk
Der kommer en lang rute der hedder ”Naturruten” hvor man kan lære om
blandt andet fugle og den lokale natur.
Hold øje med hjemmesiden.
Se pkt. 14 og pkt.3
Vedr. cykelstativer ved busstoppesteder. LR skal sondere og indsende
ønsker til TU
Der sker ikke rigtig noget på denne front.
Der er varslet nyt møde efter sommerferien, men Chris har intet hørt.
Planlægning.
Åbent møde d. 10.10.2016, kl. 19.00
Vi mødes kl. 18.30.
Annonceres på vores hjemmeside, på Facebook og skærme.
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Kultur i Næstved
Kommune.
Mødet i Lov.
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Naturens Rige

13

Busserne.
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Hugo Broen.
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Eventuelt.
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Referent.:
Anne Haahr Petersen

Projekt sund by.
Varnny har gjort reklame for ”find vej i danmark” i vores område.
De er interesserede og er inviteret her ud på mandag.
Der er ikke så meget nyt.
Anne formulerer spgsm til regionen om regnestykket for at køre over
Hammer hver anden gang.
Hvad kan vi gøre?
Henrik Hougård og Børge Stenbech er mødt op.
Lodsejere og vejberettigede er enige om, at de ønsker en bro.
Jørgen P: Bane DK er ikke en myndighed, så de kan ikke træffe en
afgørelse i privatretslige spgsm, men de kan lægge op til en politisk
beslutning, og det er det de har gjort i svaret til lodsejere.
LR anbefaler, at lodsejere og vejberettigede skærper retorikken og retter
henvendelse til Bane DK om det ”referat” der ligger fra deres møde med
dem, idet det ikke er i overensstemmelse med det der blev drøftet.
Anbefaler at der holdes fokus på ”at de ønsker at broen bevares eller
erstattes i 1:1.

Chris: Ambassade i Næstved
En mulighed for at lokalsamfundene kan promovere deres områder.
Et projekt i 2 år, henvendelse til lokalrådene med mulighed for at få fx
lokale kunstnere, råvarer mm. Frem i lyset.
Gode ideer mailes til Chris.

Næste møde er åbent møde.
D 10.10.2016, kl. 19.00 i klubhuset på Lov stadion.
Møde d. 30.10.16, kl. 19.00 i menighedshuset i Mogenstrup

Referat udsendt pr. mail den:

