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Bestyrelsen.
Suppleant.

Afbud.:

Udgave-1.

Dagsorden.
1

Godkendelse af
dagsorden.

2

Formandens – siden
sidst.

Ja, hvad er der sket.
Det har været en stille periode, mødemæssigt.
Der har været møde i Naturen Rige, derom senere.
Jeg har helt privat været til borgermøde på Resurse City.
Vi blev orienteret om de nye affaldstiltag, spande/containere med to rum.
Det ser ud som vi skal have to af disse containere, måske tre, alt efter behov.
Ordningen træder i kraft i 2018.
Jeg har tilmeldt mig til et møde om Trafiksikker skolevej. Mødet afholdes i
Rådmandshaven.
Der har været indkaldt til dette møde før men det blev aflyst, der var ikke tilslutning
nok.
Mødet er den 16 nov.
Så fik vi åbnet Mogenstrup Kulturrute. Det var en festlig eftermiddag med regn i
stride strømme.
Der var flot sækkepibemusik og pæne taler og gode ønsker for fremtiden.
Jeg har set på jernbanebroerne og starten på ombygning af disse.
Myrupvej = Lukning 25. september 2018 til 20. november 2018
Viaduktvej = Lukning 19. september 2018 til 30. december 2018
Lov = 2015 til 2018
Oplysninger om arbejderne kan findes på Bane Danmarks hjemmeside, Ringsted –
Femern Jernbanen.
Eller på Teknisk Udvalgs referater.

3

Kassereren – siden
sidst

4

Affaldsgruppen.

Der er brugt lidt til kørsel.
De penge vi får fra Næstved kommune ser ud til at passe til vores
aktivitetsniveau.
Der er møde i næste uge.

5

Mogenstrup Kro.

Intet nyt.

6

Naturens Rige.

Der er møde i slutningen af november. Varnny har kontakt til
grundejerforeningerne, skolen, gymnastikforeningen og børnehaven.

7

Kommuneplanen.
Hammer Skole?

8

Hugo Broen.

Vi skal tage stilling til boligområder, blandet bolig/erhverv og
erhvervsområder. Jørgen P har lavet et rigtig godt skriv vedr. disse,
som sendes til Næstved kommune, og som ligeledes bliver lagt på
vores hjemmeside.
Intet nyt

9

Micro messen.

Der arbejdes videre med det. En key-note speaker, workshops og

Godkendt. Vi aftaler i dag, at møderne som hovedregel er kl. 19-21 og
at vi bestræber os på at overholde tiden. Hvis der en gang i mellem er
en god debat sent på mødet, kan vi aftale at fortsætte ud over aftalt tid.

Samarbejdet med
Mona Hvid.

oplysning om Næstved Erhvervsforening samt at der afholdes flere
arrangementer mhp. at der kan dannes netværk. Der ansøges om
midler(25.000 kr.), som bruges over 3 til 4 arrangementer.
Vi pauserer dette.

10

Ambassaden i
Næstved.

11

Busser

TU har vedtaget at omløbsretningen for linje 697. Der henvises i
øvrigt til referat fra TU på Næstved kommunes hjemmeside.

12

Landdistrikt
høringssvar

Lokalråd Fladsaa har ingen kommentarer.

14

Eventuelt.

15

Næste møde +
julefrokost.

Chris: Er der stadig problemer med at lægge referater på
hjemmesiden? Problemet er løst.
Myrup bylaug har spurgt, om de kan få lov at benytte en fane på
vores hjemmeside. Dette imødekommes. Vi håber, at vi på den måde
får flere brugere på hjemmesiden? Der skal være en kontaktperson i
bylauget, der lægger materiale ud samt vedligeholder ”eget
domæne”. Jørgen P bringer dette videre til Myrup bylaug.
D. 05.12.16, kl. 18.00. Hos Anne, Lovvej 13
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Referent.:
Anne Haahr Petersen
Referat udsendt pr. mail den: 01.11.16.

