Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Mandag den 5-12-2016
Kl. 18.00
Sted. Lovvej 13

Hos Anne.

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

Indbudt.:
Alle.

Dagsorden
1
2

Godkendelse af
dagsorden.:
Formanden.

Afbud.:
Ingen afbud
1. Udgave.

Sidste referat.:
.Der er 2 punkter til evt. herefter godkendes dagsordenen.

Ikke meget jeg kan fortælle.
Jeg har, sammen med Chris og Jørgen P deltaget i et møde i
Fuglebjerg om Micro netværk.
Det var Mona Hvid der stod for underholdningen i samarbejde
med Næstved Erhvervsforening.
Det er altid interessant at høre Mona, hun er en meget talende
kvinde.
Mona er meget inde i det at netværke, især inden for Micro
virksomheder.
Der er en aftale mellem Mona og Næstved Erhvervsforening om
et tiltag i vores område.
Arbejdet i Sund By, Naturens Rige fortsætter.
I morgen, den 6-12-2016 er der workshop på Museet Arken i
Ishøj.
Vi har i vores gruppe valgt at indkalde/inviterer
grundejerforeninger, Fladså Gymnastik, Mogenstrup Løbeklub,
Fladsåskole, Stjernehøjen, Dagplejen til et komsammen i Fladså
Hallens Cafeteria, onsdag den 25. januar til et møde hvor vi vil
have deltagerne til at give deres bud på hvad der skal til for at få
dem til at bruge naturen mere.
På vores næste møde, den 14. december, vil vi udforme
indbydelsen.
Hvis der er en eller to af jer der kan hjælpe med i cafeteriaet,
kaffe, sandwich, drikkevarer, ville der være dejligt.
Jørgen Stange bad, fornylig om at Chris udarbejdede et
foreløbigt regnskab.
Det afviste jeg efter samråd med Chris.
Regnskabet bliver afsluttet og rundsendt umiddelbart efter
Nytår.
Til vores næste generalforsamling vil jeg foreslå at vi inviterer ”
Team Affald” til at fortælle om den nye affaldsordning, de møder
gerne op, medbringende de nye typer affaldsbeholdere.
Sluttelig vil jeg gerne takke jer alle for det gode samarbejde der
har været i året, jeg synes vi har været meget aktive, på mange
fronter, nået meget, skrevet meget, blandet os i meget.

Jeg håber at det må fortsætte, også i de nye år.
Glædelig Jul og Godt Nytår.
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Hjælp d. 25.01.17, 16.30-19.30(naturens rige): Lisbeth, hvis der er andre
der kan, mailer de til Varnny
Jørgen holdes løbende orienteret
Varmepumper.
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Næste møde

Generalforsamling 06.02.17, næste møde 09.01.17, kl. 19-21 i
Menighedshuset
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Evt

Jørgen orienterer om udviklingen vedr. grusgrav i Myrup
Kirsten, Hugobroen: Henrik Hougård holder møde med bane Danmark d.
19.12.16 hvor alle relevante interessenter deltager.
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Julefrokost.

Referent.: Anne

Referat udsendt den.: 12.12.16

D. 09.01.17, kl. 19-21 i Menighedshuset i Mogenstrup
Næste møde
Der holdes generalforsamling d. 06.02.17.

