Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Mandag den 13-2-2017
Kl. 19.00
Sted. Menighedshuset.
Tilstede.:
Kirsten, Susanne, Lisbeth,
Varnny, Chris, Jørgen, Per
og Anne

Dagsorden
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Godkendelse af
dagsorden.:

Konstituering.
Formandens, siden
sidst.

Mogenstrup

Indbudt.: Pernille
Wolthers.

Afbud.:.
Ingen
3. Udgave.

Sidste referat.: Godkendt

Godkendt

Valg af næstformand. Kirsten vælges.

Så fik vi overstået GF, det var et ringe fremmøde
og en lidt kaotisk start med forvirringen om den
rettidige indkaldelse.
Det må vi huske næste år, være lidt før på den.
Jeg har mailet med Karsten Nonbo om Hammervej
og skolebørnene ved busstoppet.
Det kommer med nu på ønskesedlen om det så
bliver udført, ja det er noget andet.
Ja så har jeg ikke så meget mere på programmet
ud over at jeg håber vi får et godt arbejdsår med
spændende projekter og forhåbentlig nogle gode
resultater.
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Kassererens, sidste
nyt.
Ungdomsklub.

Der er afregnet med Jørgen P for foldere mm samt for generalforsamling.

Pernille Wolthers: Forestiller sig, at det ville gavne lokalområdet med en
ungdomsklub, så de unge ikke ”hænger ud” f.eks. på P-pladsen ved Netto.
Tilbuddet er tænkt til unge fra 7 klasse til 18 år, og vil tilbyde forskellige
aktiviteter og lektielæsning.
Hvis Pernille, som er uddannet lærer og arbejder på en skole i Faxe og
tidligere har arbejdet i klub, skal være ”spydspids”, skal det være lønnet.
Varnny har undersøgt nærmere: Vi skal ansøge børne- og kulturudvalget.
Alternativt skal vi begynde på frivillig basis, og er der god søgning, kan vi
ansøge Næstved kommune om at overtage driften.
Skal der laves en forundersøgelse, for at se om der er tilslutning? Hvor

mange er interesseret? Hvad kunne de kommende brugere ønske sig af
aktiviteter i en klub?
Er der tilbud til de børn der går i 3-6 klasse i Morgenstrup? (Anne). Anne
hører skolen om hvor mange elever der er i overbygningen og hvor mange
af dem der bor i Tappernøje(som her klub).
Kan det være en underafdeling af den eksisterende iTappernøje?
Kan man søge projektansættelse til at starte den op her?
Hvad er driftsøkonomien?
Chris og Anne mødes med Pernille d. 14.03, kl. 19.00 hos Anne.
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Status på Micro
Netværk.

Evaluering af GF

Grønhøj Projektet.

Henvendelse fra.
Privatskolen i
Hammer.

Chris er blevet bedt om at beskrive hvad vi vil/hvad er vores vision med
mikronetværk her.

Kirsten synes, at det er tankevækkende, at der kun mødte 9 borgere til
vores generalforsamling, efter vi har gjort et stort arbejde for at blive mere
synlige (skærme i hallen, Brugsen og Spar; deltagelse i foreningernes dag,
åbne møder mm)
Chris: Vi kunne godt tænke os repræsentation fra Myrup, Lov, Næstelsø,
Vester Egesborg, Brandelev og Blangslev.
Kirsten: Skal vi tage fat i bylaugene?
Vi er opmærksomme på projektet.

Link på vores hjemmeside?
En længere drøftelse af vores hjemmeside, hvad skal den indeholde?
Hvordan gøres den mere interessant, så flere ønsker at læse den? Skal vi
have links til vores hjemmeside flere steder?
Vi enes om at sætte punktet på dagsordenen til næste møde.
03.04.17, kl. 19.00 i Mogenstrup menighedshus

Næste møde.

Eventuelt.

Vi har fået invitation til aktiv fritid i Fladså hallen d. 20.08.17.
Vi tilmelder os vanen tro.
Hugobroen: Den kreds af folk der har vejret, har allieret sig med en
advokat, hvor sagen nu ligger.
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Referent.: Anne Haahr
Petersen

Referat udsendt den.: 19.02.17

