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Godkendt

Det har været et travlt forår med mange møder og megen aktivitet, det er da
glædeligt at der er opgaver for Lokalrådet, så føler vi jo at vi kan bruges.
Allerførst:
Jeg tror der er styr på Facebook.
Annes søn kom forbi, rodede lidt i rytmeboksen og fandt fejlen.
De to sider var smeltet sammen, han fik dem adskilt, så nu er den ene side
lukket ned når den anden er åben.
Jeg har pludselig fået min egen FB side. Mæskeligt, men dejligt. Tak til
Annes søn.
Når jeg ser tilbage på det af året der er gået så har vi haft møde om
UNGDOMSKLUB, MICRONETVÆRK, MOGENSTRUP KRO, HOGOBROEN, VEJDIREKTORATET (SIKKER SKOLEVEJ), BUSSERNE I
HAMMER, AFFALDSGRUPPEN, NATURENS RIGE, SYNLIGHED I
OMRÅDET, (NYE VESTE), BORGERMØDE PÅ FLADSÅ SKOLEN, NY
OMRÅDE HJEMMESIDE, LOKALRÅDENES STORMØDE,
FORMANDSMØDE. Det er et stort berøringsfelt vi har haft, mange
spændende, interessante samtaler her omkring bordet.
Jeg vil gerne sige jer tak for jeres engagement.
Jeg ved at det bliver bemærket i administrationen at vi er aktive, derfor også
tilskuddet på Kr. 3900,00 til vores nye veste.
Hvad efteråret bringer af opgaver vides ikke, det er valgår til
Kommunalbestyrelsen.
Vi burde måske allerede i dag beslutte om vi vil være værter for et politisk
møde, her i vores område. Derfor er det sat på dagsordenen.
Vi er også blevet spurgt om møde for Borgernært Politi og
Tryghedsambasadørene.
Mødet hos Vejdirektoratet om sikker skolevej, deltagere, Karsten Nonbo og
Karsten Svenson, var et behageligt møde, VD havde forståelse for
problemerne på Præstø Landevej ved Mogenstrup Parkvej. Vi foreslog en
hastigheds- nedsættes til 60 km, fra ca. 175 m før Mogenstrup, Der hvor
nuværende 70 km. skiltet står og frem passagen af Mogenstrup Kro. Det var
der lydhør for, VD kontakter Politiet, vi ser hvad der sker. VD foreslog en
(helle) midt på vejen så børnene kunne krydse landevejen af to omgange.
Naturens Dag ved Fladså Hallen, den 21. maj må vel siges at være en
ubetinget succes. 200 børn og voksne gæstede dagen. Jeg tror vi alle lærte
en masse om samarbejde. Dejligt at foreningerne kunne samarbejde om
opgaverne og finde løsninger. Det tegner godt for fremtiden, vi må kunne
udnytte disse erfaringer til at få bedre gang i det folkelige liv i området.
Tak til jer som kunne medvirke, det glæder en ydmyg formand at der er
opbakning til projekterne.

De mange gode ideer der kom frem på dagen vil vi prøve at dyrke og
arbejde videre med. Der har i eftermiddag været møde med de berørte
foreninger, på bænkene bag hallen, vi drøftede det videre forløb.
Der var stor tilslutning til at fortsætte samarbejdet. Lokalrådet indkalder til
møder i efteråret hvor vi vil drøfte det videre forløb.
Jeg vil hermed ønske jer alle en rigtig god sommer og på gensyn til næste
møde.
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Kassereren.

Borgermøde om
Borgernært Politi.

Kommunalvalg.
Valgmøde?
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Intet nyt
Saldo ca 13.000
Skal vi indkalde til møde om Borgernært Politi?
Hvor og hvornår?
Vi vil gerne arrangere et møde om borgernært politi.
Vi forsøger at få lov til at bruge auditoriet på Fladsåskolen i Mogenstrup. Vi
prøver at arrangere det i uge 39. Varnny undersøger om det kan lade sig
gøre.
Hvis der er behov for at afholde et debatmøde, vil lokalrådet gerne være
værter. Der kunne for eksempel tages udgangspunkt i ”Godt liv på landet”.
Hvordan er det gode liv på landet før og efter kommunalvalget.
Alle er velkomne til at kontakte lokalrådet med ideer til et debatmøde.

Naturens Rige

Der har været et lokalt evalueringsmøde, der er enighed om at det var en
succes d. 21.05. Der er velvilje til at fortsætte samarbejdet.
Der er planlagt opsamlingsmøde/afslutningsmøde i oktober, mere info om
dette senere.

Kommuneplanen

Umiddelbart ser det fornuftigt ud, med muligheder for udvikling af
lokalområdet.

Ny områdehjemmeside

Varnny har lavet et flot stykke arbejde i forhold til at beskrive vores
lokalområde, dette gennemgås og justeres.
Der er møde på fredag angående ny områdehjemmeside. Varnny og
Susanne tager med.

Eventuelt

Chris: Micronetværk, der sker ikke så meget. Vi afventer Tappernøje.
Kort orientering om Mogenstrup Kro.
06.09.17. i Menighedshuset i Mogenstrup

Næste møde.

God sommer 

Referent.: Anne

Referat udsendt den.: 14.06.17

