Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Torsdag den 05-10-2017
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.

Mogenstrup

Tilstede.: Kirsten,
Susanne, Varnny, Per,
Chris, Jørgen

Indbudt.:
Alle.

Dagsorden

Sidste referat.:
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Godkendelse af
dagsorden.:

Formanden, siden
sidst.

Afbud.:.
1. Udgave.

Varnny vil gerne have Naturens Rige som pkt. 10. Dette accepteres.

Jeg skal beklage at jeg ikke havde fået rettet
dagsordenen til torsdag.
Vi har haft et møde med Axel Ahm, Lokalrådet
blev klogere på hvad der rør sig.
Søndag den 1. oktober var jeg ved Dagli’Brugsen
fra kl 12,15 til 16,00. Jeg fik en henvendelse
fra en borger der bor i husene omkring
Bakkegården, nærmere bestemt Mogenstrup
Vænge 8 B
Problemet er skoven der ligger op til –
Hundeskoven- Der er træerne vokset som de nu
gør og er blevet meget store og derfor skygger
for solen om eftermiddagen, desuden er der en
del Lærketræer som, når nu nålene smides,
sviner ganske meget i de omkringliggende haver,
tagrender og terrasser.
Jeg har aftalt med Park og Vej at Morten Toft
Hansen kommer her ud, så ser vi på hvad der
kan gøres.
Jeg har ikke sat – Hugobroen- på dagsordenen.
Jeg har ikke modtaget nogen opdateringer på
dette projekt, Måske Kirsten ved hvad der kom
ud af mødet.

Ole Hansen havde en ide om en ekstra skærm til
foreningsoplysninger opsat i Tappernøje. Det er
ikke så nemt at finde en god brugbar styring af
disse. Han arbejder på løsninger, men det bliver
nok ikke lige nu der sker noget, så vi afventer
Ole.
Så har det fremgået af dagspressen stopper
Karsten Nonbo i politik.
Jeg kommer til at savne ham, vi har haft et
godt samarbejde og han har stillet op når jeg
har bedt ham om det. Jeg er ikke sikker på at
vi får et lokalt byrådsmedlem der kan løfte
arven, efter ham.
En sidste sag måske, er trafikdæmpningen på
Hammervej. Den kommer nok heller ikke med,
lige nu, men den kommer.
Per beder Varnny se på fortorvsstykket mellem Mogenstrup Parkvej og
Flinten, da den trænger udvidelse.
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Kassereren.

Økonomi: Intet nyt.

Borgermøde om
Borgernært Politi.

Se formandens beretning
Skal det annonceres på de blå sider?

Fladså hallen

Vedr. udvidelse af Fladså Hallen der er møde d. 11.10.17, kl. 19.00 Fladså
Hallen. Varnny, Per og Jørgen deltager.

Sikker Skolevej

Præstø Landevej X Mogenstrup Parkvej.
Vejdirektoratet har meddelt, at der er fundet penge til at lave sikker
overgang (en helle) på stedet. Endvidere er Politiet ansøgt om det vil være
muligt at sænke hastigheden til 60 km/t hele vejen fra golfbanen forbi
Mogenstrup Parkvej

Kommunalvalget 2017
d. 29.10.17

Planlægning – ProgramSkolens samlingssal er reserveret til formålet.
Dørene åbnes kl. 14 og arrangementet begynder kl. 14.30, slutter senest
16.00
Ole Hansen er ordstyrer
Anne har dart, som duellanterne kan indlede med
Vi byder på øl/vand
Chris laver udkast til en plakat/program
Annoncering: de blå sider og på skærmene. Varnny prøver at få en historie i
avisen,
Skal vi prøve at tage udgangspunkt i ”Godt liv på landet”?
Sedler som folk kan skrive deres spørgsmål på blandet med spørgerunder i
salen. Chris tager en hat med til spgsm.

Varnny forbereder Ole Hansen på ovenstående.
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Fællesspisning

Arrangere fællesspisning for alle i vores område?
Søge penge i Lokalrådenes pulje (11.0000 tilbage) ?
Chris foreslår at vi søger puljen til at
For at ”invitere” folk til dialog og til at høre om hvad vi kan bruges til og
måske vække interesse for vores arbejde i lokalrådet.
Brugsen vil gerne være med til råvarer til gode priser.
2 retter

Gode ideer og input til et arrangement mailes til Chris

9

Områdehjemmesiden

Chris og Varnny har fået rigtig mange billeder til hjemmesiden. Varnny
sender billederne til os, så vi kan se dem i ro og mag. Ideer til billeder der
skal på hjemmesiden sendes til Varnny
Vi ser den lille film, som Tina Bülow har stillet op til. Der er delte meninger
om der er for meget fokus på Mogenstrup.
Der er stadig nogle områder, der ikke har sendt beskrivelse af deres
område til Varnny.
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Naturens Rige

Der er 8000 kr. tilbage i Naturens rige, pengene er afsat til projekt
Naturens rige i Mogenstrup. Berit har en række forslag.
Årstids lege i naturen, som kan skabe traditioner for at mødes i naturen.
Boldspil?
Kunne Kloppenborg fra sundhedscentret inspirere os.
Troldetemaer?
Anne, Chris og Susanne sætter sig sammen og finder på ideer.
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Eventuelt
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Næste møde

Referent.:
Anne Haahr Petersen

24.11.17, kl. 18.00 hos Varnny

Referat udsendt den.: 12.10.17

