Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Mandag den 3-4-2017
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.
Tilstede.: Chris,
Susanne, Lisbeth, Per,
Varnny, Kirsten, Jørgen,
Anne

Dagsorden
1
2

Godkendelse af
dagsorden.:

Formandens, siden
sidst.

Mogenstrup
Afbud.:. Ingen
Indbudt.:
1. Udgave.

Sidste referat.:
Godkendt

Siden sidst har der været ikke bare været travlt, men mega travlt.
På vegne af nogle borgere skrev jeg til VD om hastigheden gennem
Mogenstrup.
Det var et ønske at få 50 km gennem byen.
Spørgsmålet blev givet videre til Politiet som oplyser at der ikke er
tæt bebyggelse og derfor ikke kan etableres 50 km.
Vi, Chris og jeg har været i Tappernøje/ Brøderup til møde med
lokalrådet der om Micro virksomheder, den 28. februar.
Jeg deltager i planlægningen af Naturens Dag 21. maj
Planlægningsmøde den 20. marts
Planlægningsmøde den 23. marts. i Menighedshuset
Planlægningsmøde den 30. marts
Formandsmøde den 22. februar
Hjemmesidemøde den 15. marts (hjemme hos mig) Chris, Susanne,
Lisbeth.
Hjemmesidemøde den 22. marts Chris, Susanne og Lisbeth.
Jeg er inviteret til Borgermøde den 5. april på Fladsåskolen. Det er
partiet venstre der holder mødet. Jeg er inviteret til at fortælle
om lokalrådets arbejde.
Der har været mange møder i gruppen, Naturens Rige, Datoen for
afholdelse af Aktivitetsdagen er den 21. maj kl. 10-14 på arealer
bag Fladså Hallen.
Vi må bruge hallens køkken og toiletter samt låne strøm, alt gratis.
Der er flere foreninger i vores område der var med på
planlægningsdagen den 23. marts og det lykkedes at sætte flere
initiativer i gang for afvikling af dagen.
Der var også repræsentanter fra skole og forældreråd.
Økonomien er sikret ved bevillinger fra kulturen og sundhedscentret.

(i alt 30t)
Orkesteret, Ulla Abdulla Cocobongoband kommer og spiller som
afslutning på dagen.
Nærmere planlægning finder stadig sted.
Jeg håber at I alle vil sætte kryds i jeres kalender for denne dag.
Der er brug for hjælp til evt. kaffebrygning samt til at
repræsenterer Lokalrådet på dagen.
Jeg vil slå et slag for vores synlighed, jeg har en vest med jeg har
lånt af Nortex Vi kan få dem for omkring kr. 300 Stk, med navn
på.
Jeg vil gerne have opbakning til dette initiativ da det synliggør os i
lokalsamfundet.
Jeg vil søge om pengene i den pulje der er stillet til rådighed kr.
150 t til lokalrådene på næste formandsmøde.
Lokalrådenes stormøde er lørdag den 16. september kl 10-14
Mødet afholdes i Susådalen i Skelby.
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Kassereren

Udgifter til kørsel. Saldo 14.000

Ungdomsklub

Referat fra møde med Kristian Skov Andersen, Diego Gugliotta og
Pernille samt Chris og Anne + fra møde mellem Pernille, Karen Skipper
og Troels
Skolen er mere inddraget
Det lader til der er opbakning til en klub i lokalområdet. Karen arbejder
på en projektbeskrivelse/folk som kan bidrage til dette.
Det har været en god proces.

Micronetværk

Der har været møde og der er delt invitationer ud til d. 19.04.17, hvor
vi forsøger at samle nogle lokale virksomheder, så vi får en
fornemmelse af om der er opbakning til det. Der er givet mulighed for
at bruge 25.000 kr fra Næstved Erhvervsforening til projektet.
Per vil gerne være med i projektet sammen med Chris.
Sidste nyt: Der er kommet et bud på et køb. Chris har været til møde
med byder samt borgmester. Det er planen at der skal være lejligheder
i den bageste del af kroen og kro i den gamle del af bygningen.
Det afhænger nu af prisforhandlinger mm.

Mogenstrup Kro

Nye
standardvedtægter.

Ny hjemmeside.

Herunder – Nyt navn til Lokalråd Fladså?
Mogenstrup og Omegn?
Lokalråd Fladså?
Livlig debat.
Fastholder navnet ind til næste generalforsamling.
Drøfter løbende navn/brand ind til næste generalforsamling.
Drøftelser
Fordel at vi kan få råd og vejledning af kommunens IT-folk
Varnny laver udkast til det vi ønsker kommer på hjemmesiden.

Tidsfrist ?
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Veste til at gøre os
mere synlige
Eventuelt.
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Varnny finder en god farve
Orientering om mulighed for ansøgning om midler til projekt i
landdistrikter. Vi afventer borgermøde i overmorgen, selvom
tidsfristen er kort (10.04.17)
D. 08.05.17, kl. 19.00 i menighedshuset i Mogenstrup

Næste møde
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Referent.: Anne Haahr
Petersen

Referat udsendt den.: 12.04.17

