Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Mandag den 8-1-2018
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.

Mogenstrup

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

Indbudt.:
Tryghedsambassad
ørerne.

Afbud.:
1. Udgave.

Dagsorden
1
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Godkendelse af
dagsorden.:

Godkendt med ekstra punkt vedr. stier i Mogenstrup

Formanden, siden
sidst.

Allerførst – Rigtig Godt Nytår alle sammen.
Det bliver nok en lidt lang beretning. Der er lidt jeg gerne vil fortælle.
Jeg vil opfordre Mogenstrup Grundejerforenings formand til at vi
sammen tager kontakt til Park og Vej for at finde en løsning på
skovarealet bag Lejerbo og Bakkegården, jeg er bange for at Park og
Vej ikke foretager sig noget i sagen hvis vi ikke presser på.
Jeg har haft kontakt til Vejdirektoratet ang. Præstø Landevej /
Mogenstrup Parkvej = sikker skolevej. De oplyser at de er i gang med
det lovede arbejde som skulle gøre det sikre at krydse landevejen.
En anden henvendelse til Vejdirektoratet, omkring krydsning af
Præstø Landevej ved Kirken, gav svaret at der opsættes – Fartmålerepå Præstø Landevej i skoven ved Kirken og inden Mogenstrup fra
Blangslev siden. De opsættes når vejret tillader det.
Spørgsmålet kom fra en borger som efterlyste hastighedsdæmpende
foranstaltninger på stedet. Der er kommet væsentligt mere trafik på
landevejen, de senere år.
Mogenstrup er blevet udpeget som prøveområde for den nye
affaldsordning, vi er udpeget som parcelhusområde. Lejerbo på
hjørnet af Øster Ringvej/ Præstøvej er udpeget som område med
lejeboliger/ Boligblokke.
Det er meningen at vi skal afprøve systemerne inden det udfoldes til
hele kommunen og dermed gerne skulle kunne finde
”børnesygdommene” i starten.
Der udsendes information til brugerne/borgerne i løbet af
februar/marts og så starter ordningen 1. april.
Den 23 -12 var vi ved Dagli`Brugsen for at prøve at fange nogle
borgere og give dem oplysning om ordningen, men de fleste havde
meget travlt, den dag.
Med var Per og Jørgen Stange samt jeg og fra kommunen kom øverste
chef Søren Nielsen og Kamilla som til daglig sidder med arbejdet. Vi
var der et par timer og med havde vi eksemplarer af de to nye
beholdere som skal anvendes i fremtiden.
Vi har fået udleveret to beholdere.
Vi har talt om at vi i de næste par måneder kunne stå ved Netto og
brugsen på udvalgte tidspunkter for at oplyse om ordningen.

Tidspunkter og hvem der kan deltage, tager vi på mail.
Den 11. december var der afslutningskonference på projektet,
Naturens Rige. Det foregik på Hindsgavl på Fyn.
Jeg bruger lidt tid på det her, så vi ikke skal bruge tiden under punkt 5.
Men der tale om hvordan vi bruger de ca. kr. 8000 der er tilbage.
Der var nogle gode foredragsholdere som kom med gode oplæg til
hvorfor samarbejde er vigtigt. Jeg tror vi fik indprentet at hvis noget
skulle gennemføres med succes, så er det vigtigt at være fælles om
det. Jeg rundsendte det materiale der sendes til os.
Med herfra, var Susanne og Jørgen. Jeg synes vi havde en fantastisk
dag, vi var 5 kommuner tilbage som skulle fremlægge hvad vi havde
fået ud af projektet. Jeg synes vi klarede det flot med vores skilte, for
og bag. Alle deltog i fremlæggelsen som vi forhånd havde aftalt.
Udgiften til turen begrænsede sig til Brobizz og kørepenge.
Deltagerne/ gæsterne, Susanne og Jørgen fik deltagelsen betalt af
projektet Naturens Rige.
Områdehjemmesiden er under udarbejdelse, ja, det har den været
længe, men nu kommer der billeder og tekst på. Chris lægger billeder
på og jeg tekster under dem. Der er til nogle timer endnu. Der skal
også rettes til på forsiden og tilføjes/ændres nogle sider. Hvis vi
trækker GF datoen til sidst i marts så vil vi kunne præsenterer den der.
Jeg kan se at der er skrevet en fin historie om L.A. Ring. Hvem er det?
Per?
Godt at I byder ind med tekst og ideer, det gør det hele meget
nemmere.
Jeg er blevet indbudt til at deltage i Næstelsø Bylaugs
Generalforsamling. Det er den 28. januar.
Jeg er blevet bedt om at fortælle om Lokalråd Fladså og det arbejde vi
laver.
Jeg er nok ikke den bedste foredragsholder de kunne få men jeg tager
det som en udfordring og et skulderklap til os, at de er interesseret i
vores arbejde. Jeg vil prøve at udarbejde et foredrag om lokalråd i
kommunerne, samt fortælle mere konkret om de opgaver vi har og har
haft.
Så har vi i aften besøg af områdets Tryghedsambassadører. Det er jo
også et af de projekter vi er med i. Den 29. november var Per, Jørgen
og jeg inde på Politistationen til møde om fremtidens ambassadører.
Det er nu det skal udbredes til hele området i Sydsjælland og LollandFalsters politikreds. Set fra Politiets side er de meget glad for
ordningen, jeg tror de føler at de stadig har en kontakt til nærområdet.
(I mangel af den lokale Sherif).
Per har bedt om at vi sætter et punkt på dagsordenen som skal
omhandle Gang og Cykelstier i Mogenstrup. Skal vi tage det til sidst,
inden Eventuelt?
Jeg har en ide om vi kunne lave noget fællesspisning ved vores GF.
Tænk lidt over det til vi kommer til punktet.
Så har Chris modtaget en større mængde mail fra Else (Busserne)
Jeg har talt med Else i fredags. Det jeg har lovet er, at vi vil være
medunderskrivere på henvendelsen til kommunen, jeg håber at I er
enige.
At sætte sig ind i hele det materiale som Else har sendt er for mig, ikke
muligt og jeg er sikker på at Else har ordnet materialet, så det er klar til
at sende afsted.
Jeg kan oplyse at Else er udmærket tilfreds med at vi bare er
medunderskrivere.
Den 16. januar kl 19,00 er der et foredrag på Næstved Bibliotek om
Lokaldemokrati i Nepal. Der er gratis adgang men tilmelding på BIB`s
hjemmeside.
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Kassereren.

Tryghedsambassadør
erne.

Naturens Rige.
Afslutning og rest af
pengene.

Hammer bylaug har fået tilgodehavende udbetalt, hvilket ikke figurerer på
regnskabet.
Kørsel afregnes efter statens takster.
Chris laver enkelte tilføjelser, så regnskabet bliver lettere at gennemskue.

Ikke mødt

Vi prøver at forfølge ideerne fra vores ansøgning. (innovations uge på
skolen).
Det har været svært at få respons fra Fladsåskolen, så Anne prøver at
rette henvendelse til skolebestyrelsen.
Alternativt Hammer skole.
Der er et plejelaug ved Stejlehøjen, som ønsker at etablere naturbase, det
kunne være et indsatsområde. Chris er i kontakt vedr. dette.
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Spis sammen.

Fladså Hallen.

Stier i Mogenstrup,
incl. vedligeholdelse

GF-Planlægning
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Drøftelse af den nye
affaldsordning i
Mogenstrup.
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Eventuelt

Drøftelse af forskellige muligheder, drøftes videre til næste møde. Alle
forslag er velkomne.

Fladsåhallen har bevilget 10.000 kr til rør til en parkourbane.
FK 05 skal ikke bruge grusbanen længere.
Det juridiske er ved at være på plads.

Gang/cykelsti fra Toften til Netto. Den er for smal til den aktuelle trafik.
Mogenstrup Parkvej fra Netto til Skræddebakken bør også opgraderes, hvis
den skal være anvendelig og forsvarlig til den aktuelle trafik.
Stierne er generelt i rigtig dårlig stand.
Per laver et oplæg til Park og Vej vedr. ovenstående.
Generalforsamling d. 21.03.18.
Forslag til ordstyrer: Ole Hansen
Der kommer information fra Kommunen i løbet af februar.
Vi drøfter videre, om vi skal gå mere aktivt ind i oplysning om/evaluering af
den nye affaldsordning.

Trampesti bag ved kirken, kan den flyttes? En af lodsejerne vil gerne være
med. Chris mener det kan flettes ind i find vej-stierne. Lodsejer inviteres til
at mødes med Chris og Varnny vedr. dette.
Busser i Hammer. Else har lavet et skriv til Kommunen vedr. bus
forbindelse til Hammer, vi vil gerne skrive under på denne, som støtte til
ideen.
12.02.18, kl. 19.00 i menighedshuset

Næste Møde
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Referent.:

Anne Haahr Petersen.

