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sidst.
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1. Udgave.

Sidste referat.:
Godkendt med pkt ”konstituering” på dagsordenen. Pkt. 6

Formanden- siden sidst.
Mogenstrup den 16-04-2018
Ja, så fik overstået årets GF. Fremmødet var ikke imponerende.
Kan vi gøre det bedre til næste gang?
Så vil jeg sige velkommen til vore to nye kollegaer, Christian og
Torben.
Vi tager en præsentationsrunde, lidt senere.
Der er til stadighed punkter at snakke om, vi bliver aldrig færdige.
Solcellerne i Blangslev. Der er tidsplanen skubbet gevaldigt, jeg
følger stadig op på hvad der sker.
Vi har sendt et Høringssvar til TU ang. busser (Kirsten) Er det
rundsendt??
Der er en Belysningsplan der er kommet i høring, bedre sent end
aldrig, og nu med betydelig længere frist. Jeg går ud fra at den nu
er sendt til alle bylaug/lokalråd m m.
Som jeg har forstået det er der også nogle ønsker fra Mogenstrup
Grundejerforening, måske det kunne koordineres med Lokalrådet og
sendes samlet. Der kan også være ønsker fra borgere som kunne
taget med under et.
Skaterbanen ved hallen.
Jeg har haft et møde med Anders fra firmaet, Lekolar.
Tirsdag den 10. april havde jeg et møde med to repræsentanter fra
firmaet Uno.
Begge firmaer er meget begejstret for arealet, asfaltpladsen på
stadion, som måler 14 x 41m Begge firmaer kommer med oplæg som
vi kan se på og tilpasse.
Jeg gjorde opmærksom på at vi, som Lokalråd ikke havde penge til

noget men at vi skulle ud og søge midler andre steder. Begge
firmaer har afdelinger der fundraiser og kan skaffe penge til
projekterne. Beliggenheden tæt på skole og hal er et mega plus for
tildeling af midler. Spændende.
Jeg har mailet med Helle Jessen TU omkring cykelstien fra den nye
bro i Lov og frem til Busstoppet på Lovvej. TU vil, som der ser ud
nu, gerne have børnene til at krydse Lovvej umiddelbart ved vejens
udmunding i Landevejen. Det har jeg protesteret imod da jeg mener
det er alt for farligt da børnene der skal se efter biler fra tre
steder. Jeg har fastholdt, at da Lokalrådet blev forelagt planen
skulle børnene krydse Lovvej ved Østerskovvej.
Den nye områdehjemmeside er i luften, når tiden tillader det
arbejdes der videre på at fylde den ud. Jeg har fået lagt teksten
ind under Myrup. Løsning af dagsordener/referater til siden?
Affaldsordningen er i fuld gang, Team affald indsamler erfaringer
hos brugerne.
Der har været nogle startproblemer også på grund af Påsken. Der
var nogen forvirring omkring det at man startede op lige før
Påskedagene men Team Affald søger at løse de problemer der
opstår.
Jeg rundsendte to datoer, uden at oplyse hvad de dækkede over.
Undskyld.
Det er evaluering på skolestrukturen, der er ikke kommet noget
konkret om indholdet i møderne, men der kommer flere oplysninger
senere.
Den nye oplevelsesrute i Mogenstrup er nu næsten færdig, der
bliver 8 punkter hvor der kan høres en god historie om netop dette
punkt man står ved.
Ruten er godt 6 km lang. Materiale, stolper, skilte, lydfiler m m.
leveres af Herlufsholm Orienteringsklub.
I den forbindelse arbejder Chris med flere videre på opgaven om at
få lavet et spændende område i den gamle grusgrav.
Jeg deltog i lørdagens Forenings og Frivilligkonference i Ny Ridehus.
Et spændende arrangement som nok vil blive udviklet noget til næste
gang.
En tanke der opstod var om Lokalrådet kunne søge midler til en
Rickshaw til Bakkegården som dem de har i Næstved og andre
steder og aftale med Lov Cykelmotion om medhjælp til at de gamle
kunne få en cykeltur ud i omegnen.
Det var hvad jeg kunne få med denne gang.
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Udgifter til generalforsamlingen. Ellers intet.
Kassereren.
Detailhandelsplanen

Indlæg fra Jørgen.
Det kan være svært at forstå/gennemskue, hvilken betydning det har for

lokalbefolkningen.
Det betyder yderligere koncentration af detailhandlen
Der konkurreres benhård på området
Det giver færre muligheder/valg af varegrupper for de lokale
Vi skal være på mærkerne i yderområderne for at bevare dagligvarebutikker
Planen er præget af at konkurrere med andre kommuner, ikke at miste
markedsandele til andre kommuner, og glemmer borgerne.
Bekymringen er, at detailhandels mønstret smitter af på dagligvarehandlen i
yderområderne.
Vi savner beskrivelser af centerområderne i fx Glumsø og Fuglebjerg.
Hvad kan vi miste i vores område?
Per ser på indstillingsteksten.
Jørgen anbefaler at vi koncentrerer os om dagligvarehandlen
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Præsentation af nye
medlemmer.

Torben og Christian præsenterer sig.

Konstituering

Næstformand: Per Grand
Sekretær: Anne Haahr Petersen

Evaluering af GF

Forløb det som forventet eller skal vi rette til.
Ole Hansen var rigtig god.
Dårligt fremmøde! Hvordan kan vi øge interessen.
Skal vi prøve at lave noget med spisning?
Skal vi have en pasus i forretningsordnen om, at formandens stemme vejer
tungest, hvis der er lige antal medlemmer af bestyrelsen, og der opleves
uafgjort afstemning. Det sættes på dagsordenen til et kommende møde.

Deltagelse i
sommerens Kildekalas

Kildekalas på engen ved Lovvej, fælles med andre lokale foreninger.
Der er planer om at holde en byfest i stedet for Kildemarked. Løbeklub, Lov
cykelklub, Fladså arkiv, Askov rideskole, FK05 deltager.
Skal lokalrådet også deltage? Det er lørdag d. 09.06.18. Vi kan søge penge
fra fællespuljen.
Lokalrådet deltager.

Naturens Rige

Arrangement i ” Den gamle Grusgrav” v/Stejlehøjen
Plejelauget prøver at lave noget formidling. Insekthotel? Kommunen vil
gerne have får derude. Vil gerne lave arrangementer der ude. Der er 8000kr
der er øremærket til formålet. Dagplejen er interesseret i området og
aktiviteter der.

Spis sammen
arrangementer.

Nedsætte en idegruppe?
Vi har 17.500 kr. til formålet.
Formanden for Menighedsrådet har tilbudt at vi kan bruge
menighedshuset.
Idegruppen består af Chris, Anne, Susanne. Der er aftalt møde først i maj.

Stier i Mogenstrup
Incl. vedligeholdelse.

Der er kommet en opsummering, ellers har vi ikke hørt mere.
Her er den modtagne mail:

Hej Per & Varnny.
Tak for et godt møde i dag, og tak fordi I havde sørget for dejligt
solskinsvejr.
Helle og jeg noterede os følgende:



At Team Trafik undersøger behovet og mulighederne for at lave

eksisterende fortov langs Mogenstrup Parkvej og Lovvej bredere, således
at stierne kan benyttes som fælles gang- og cykelstier.
 I dag benyttes stierne ofte af cyklister, selvom de er anlagt som fortov.
Der er opsat skilte med ”knallertkørsel forbudt”.
 Indtil muligheden for etablere bredere stier er undersøgt, ønskes der
en tydeliggørelse af hvor cyklisterne skal færdes. Normalt skiltes der ikke
med ”cyklister forbudt” på fortove, men når der er skiltet med
”Knallertkørsel forbudt” (vælger) nogle at tolke det, som om det er tilladt
at cykle på fortovene. Men andre ord giver skiltningen anledning til
forvirring. Dette vil vi få undersøgt sammen med Team Trafik.
 På stierne kiggede vi på flere steder hvor der er belægningsskader.
Park & Vej vil udbedre de værste lunker, skader omkring brønddæksler og
sørge for at udbedre vandproblemerne på stierne med SF-stensbelægning.
På Mogenstrup Parkvej vil der som tidligere nævnt blive tale om en totalt
renovering i 2018 inkl. bedre afvanding.
 Efter mødet så vi på den omtalte sti ”fra Pederstrupvej langs
markskellet til Ådalen”. Det forslag som Jørgen Strange har fremlagt er en
fin løsning, og derfor vil Park & Vej gerne bevilge midler til både fjernelse af
asfalt og udlægning af slotsgrus. Alternativt kan vi fræse asfalten, således
at den kan bruges som bundsikring inden vi udlægger slotsgrus, det er op
til jer hvad I helst vil have. Dette kan vi også udføre i 2018.
Vedr. vedligehold, Jørgen er i kontakt med kommunen om dette. Skoven i
Mogenstrup har status fredskov. Det skal derfor vedligeholdes som skov.
Grundejerforeningen er i dialog med vej og park vedr. dette.
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Eventuelt.

Opfølgning på forespørgsel på fibernet. Der arbejdes fortsat på det, trods
det sparsomme informationsniveau fra Fibia.
Chris prøver at samarbejde med Lundby lokalråd om busdrift.
Chris orienterer om, at han har taget kontakt til folk vedr. 17-4-udvalget,
med tanke på om de kan være med til at fremme turismen i vores område.
D. 15.05.18, kl. 19.00

Næste møde.
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Referent.:

Anne Haahr Petersen.

