Generalforsamling i Lokalråd Fladsaa d.06.02.17
9 fremmødte
FOREDRAG V/ TEAM AFFALD
a) Valg af stemmetællere
b) Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Kristoffer Petersen. Vedtaget.
c) Formandens beretning. Godkendt.

Generalforsamling 6. februar 2017
Formandens beretning.

Ja. Så gik der atter et år.
Det har været et travlt arbejdsår, vi har været og
er, med i mange sager.
Vi har på flere fronter afgivet høringssvar, om de er
blevet læst af politikerne kan vi jo kun håbe på. Om
de retter sig efter hvad vi siger, er noget andet.
Men vi kæmper fortsat for vores mærkesager, sejrer
eller ej.
Vi har været med i den nye udgave af” Godt liv på
Landet” vores repræsentant i gruppen gav dog op
inden arbejdet var færdigt, vores repræsentant følte
at der ikke blev lyttet nok til vore ønsker og at
meget af det der blev skrevet ned, blot var en kopi
af den tidligere udgave. Der manglede noget
fornyelse, måske en stærkere markering af, hvad

byrådet vil gøre, for at gøre livet på landet, til et
godt liv.
Vi har også deltaget og deltager stadig i samarbejdet
med Team affald, om den nye affaldsordning. Selv om
ordningen er vedtaget i Byrådet er der stadig noget
arbejde med at tilpasse ordningen til brugerne.
Vi er med i et projekt som kører under navnet - Sund
By- Naturens Rige.
Der er et projekt som Næstved kommune, sammen
med 7 andre kommuner, deltager i. Det går, kort
fortalt, ud på at få flere til at bruge naturen på en
sundhedsfremmende måde.
Vi afholdt, den 25. januar, en workshop i
selskabslokalerne i Fladsåhallen, hvor der deltog
foreninger fra området. Det blev positivt modtaget.
Vi indbyder foreningerne til at deltage i planlægningen
af en ” naturens dag” den 21. maj her i Mogenstrup.
Et meget spændende projekt som afsluttes i
efteråret.
Jeg skal oplyse at udgifterne til projektet og afholdes
af Næstved kommune.

Vi har også deltaget i planlægningen af Mogenstrup
Kulturrute, sammen med Mogenstrup Kildelaug og ”Find
vej i”.dk samt Herlufholm Orienteringsklub.
Der arbejdes på en ny og længere naturrute som vi
håber, kan åbne i løbet af sommeren.
Samtidig har vi opfordret Teknisk Udvalg til at
deltage i etablering af en stiforbindelse fra
Fårebakkerne til Næstved for derigennem at etablere
en
Naturforbindelse mellem by og land.
Den gamle ”naturlige stiforbindelse” på Åsen til
Grevensvængevej, bliver jo afbrudt af den nye Ring
Syd.
Vi er blevet lovet at sagen sættes på TU`s
dagsorden.
Der arbejdes også på andre stiprojekter i Mogenstrup
og jeg vil opfordre til at fremkomme med ønsker, fra
andre steder i vores dækningsområde, til stier, og
naturfremmende tiltag.
En af de store sager der har krydset vores bord er
grusgravningen i Myrup.
Den sag har fyldt meget.

Vi blev jo hurtigt bevidst om at vi ikke kunne
forhindre Region Sjælland i at godkende gravefeltet,
vi har derfor i vores høringssvar til regionen forelagt
nogle forslag til hvordan generne ved en gravning kan
formindskes.
Det bliver spændende at følge det videre forløb og
om der kommer gang i gravningen.
Vi har et hængeparti med Teknisk Udvalg, angående
Hammervej i Lov.
Jeg tror den sag er ved at være tre år gammel. Det
handler om skolebørnene der står ved busstoppestedet
på Hammervej. Der er tre rækker små fliser, ingen
fortov, og bilerne kører meget stærkt, på
Hammervej, gennem Lov.
Trods gentagne løfter er der endnu ikke fundet de
småskillinger det skal bruges til at udforme en
trafikdæmpning på dette sted.
Da TU var på besøg hos os i efteråret, oplyste
Viceborgmester Karsten Nonbo at der var sparet et
anseeligt beløb på cykeltunellen under den nye bro i
Lov. Derfor ser vi frem til at der her i dette forår
findes de midler der skal til for at børnene kan stå
og gå på Hammervej i tryghed.

Den lukkede Mogenstrup Kro er stadig på vores
dagsorden.
Chris Hermansen arbejder utrætteligt på at finde en
investor der vil sætte den i gang.
Vi håber at det snart lykkedes.
Et tiltag som vi er meget spændte på, har vi i
gangsat her i januar måned.
Lokalråd Fladså vil forsøge at etablerer et Micro
netværk i den ”Gamle Fladså kommune”
Arbejdet sker derfor i samarbejde med Lokalrådet i
Tappernøje.
Vores samarbejdspartnere er Næstved
Erhvervsforening og Mona Hvid fra Fuglebjerg.
Mona Hvid er verdensberømt i hele området i kunsten
at kunne etablerer Micro netværk.
Vi vil gerne kunne hjælpe erhvervslivet i denne del af
kommunen, til et samarbejde, hvor de kan hjælpe og
støtte hinanden i dagligdagens problemer, til en bedre
indtjening og dermed kunne danne grundlag for en
øget aktivitet, samt gøre det tiltrækkende for nye
virksomheder at etablerer sig i vores område og
dermed skabe nye arbejdspladser.

Næstved Erhvervsforening støtter projektet med
foreløbigt op til kr. 25,000
De vil i øvrigt støtte med alt det de kan på alle
områder.
En henvendelse fra en borger, her i Mogenstrup, ser
også spændende ud.
Borgeren ønsker at der etableres en ungdomsklub.
Dette arbejde er sat i gang,
Vores henvendelse blev sendt til Center for Dagtilbud
og Skole, som dog har afvist den tanke.
De har svaret, hvis der skal åbnes en ungdomsklub i
Mogenstrup, skal der lukkes en et andet sted.
Børnene fra Mogenstrup kan bare tage til Tappernøje,
der er en klub.
Nu er der vist lige noget med busser og Tappernøje.
Mogenstrup og omegn, er et boligområde, der er
mange børnefamilier, stor skole med mange elever.
Alene i Myrup er der 28 skolebørn i flere aldre.
Disse børn og unge fortjener nogle gode fritidstilbud
og der er ikke godt nok at sige de kan tage bussen til
Næstved eller Tappernøje, vi vil gerne holde vores
børn og unge hjemme i lokalområdet, i sær i
aftentimerne.

Vi arbejder på at få ideen med til
budgetforhandlingerne i efteråret, i Byrådet, og
derigennem få bevilliget penge til en varig
ungdomsklub.
Vi har fået forelagt ” Projekt Grønhøj”
Det handler om at nybygge kiosken på Stejlehøjen,
lige syd for Vester Egesborg.
Nybygningen ønskes opført på vest siden af
Vordingborg Landevej.
Det er et projekt som var med i kapløbet om
kystnære projekter, men det blev ikke taget til nåde
af myndighederne.
Det er et meget spændende projekt som der helt
klart skal arbejdes videre med.
Det støttes af Byrådet og Viceborgmester Karsten
Nonbo har lagt et godt ord ind for sagen.
Vi håber på at projektet ikke er glemt og vil arbejde
på at få det realiseret.
Vi sætter det på vores dagsorden og ser hvad vi kan
bidrage med.
Det var en meget lang beretning, men den viser at
Lokalråd Fladså er i arbejdstøjet. Vi får sikkert ikke

alle problemer og projekter vendt, noget smutter nok
i farten, men vi gør hvad vi kan og vi vil gerne have
flere med i arbejdet, så meld jer på når vi kommer
til punktet, valg af medlemmer og suppleanter. Vi
mangler medlemmer fra bl.a. Næstelsø, Blangslev,
Vester Egesborg. Jeg kan love at vi er ganske rare og
hyggelige at være sammen med.

Et nødråb til Næstved Kommune!
Kommunen skal gøre det til god forretningsorden at
sende en svarmail tilbage til afsender.
Jeg har flere gange oplevet at fremsendte mail,
f.eks. til ”funktionspostkassen” der sender videre til
en eller anden afdeling i kommunen, og så sker der
ikke mere.
En svarmail fra modtageren er vel det mindste man
kan forlange.
Når man mailer til Region Sjælland, modtager man i
løbet at få minutter en mail med, Tak vi har
modtaget denne mail og vi behandler den snarest
muligt.
Dermed får man en mulighed for at følge op på
sagen.

Til slut vil jeg takke mine bestyrelsesmedlemmer for
et fantastisk arbejdsår, Godt gået alle sammen.
En særlig tak til Jørgen Petersen, Myrup. Jørgen har
af personlige grunde valgt at stoppe i Lokalrådet.
Tak, Jørgen, for det du har udrettet, uden dig havde
været svært at tygge de store kommunale sager i
gennem og få udfærdiget de meget seriøse
høringssvar.
Du har dog lovet at vi må kontakte dig når vi har
hjælp behov.
Vi skal ikke overdrive det.
Du vil blive savnet i gruppen.
d)
e)
f)
g)
h)

Kassererens beretning. Godkendt.
Indkomne forslag – ingen forslag modtaget
Valg af formand. Varnny Mattsson er villig til genvalg. Genvalgt.
Valg af kasserer (Ikke på valg)
Valg af medlemmer og suppleanter – på valg er Susanne Thuge (villig til genvalg) genvalgt,
Anne Haahr Petersen (villig til genvalg) genvalgt, Suppl. Lisbeth Tvedebrink (villig til at
træde ind i bestyrelsen) valgt. Jørgen Petersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Per Grand
vælges som suppleant.
i) Valg af revisor. Nuværende revisor er Henrik Carlsen. Genvalgt.
j) Eventuelt. Ingen havde noget til punktet.

