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Godkendt

Ja, der er sket meget siden vi sidst holdt møde. Især en
begivenhed, der vil sætte sit præg på Mogenstrup i al
fremtid.
Jeg opdagede dette ved en tilfældighed, jeg fik lige
skimmet dagsordenen for Økonomiudvalget og så at punkt
116 omhandlede boliger på Mogenstrup Kro. Jeg kontaktede
avisen, Sjællandske for at høre om de kendte til dette, det
gjorde de ikke og så kom der en historie ud af det.
189 år med Mogenstrup Kro som arbejdsplads og mødested
er nu endegyldigt slut. Nu kommer der en helt ny bydel med
op til 70 boliger. Det var noget af en overraskelse at der
var skrevet salgspapirer og at Økonomiudvalget skulle
behandle sagen.
Dette mente Borgmester Carsten Rasmussen IKKE kom
Lokalrådet ved og derfor skulle vi heller ikke orienteres.
Borgmesteren mente også at en privat handel mellem to
firmaer ikke vedkom lokalrådet og dermed borgerne. Det
skal bemærkes at kommunen skal finde adskillige millioner
til garantistillelse. Derfor er det ikke bare en privat handel.
Jeg kan oplyse at jeg er i kontakt med Boligkontoret
Danmark.
Jeg har mailet med: Byggeøkonomichef/Projektudvikler
Erik Andreasen.
Vi har aftalt at mødes i september på kroen.
Chris og undertegnede har i dag været til møde med Daniel
Lillerøi og Niels True på Rådhuset.
Vi drøftede bl. a. lokalrådenes rolle. Turisme og vi
fremlagde cykelstiprojektet og fik en drøftelse om dette.

Jeg går ud fra at vi sender forslaget til de relevante
udvalg.
Sluttelig drøftede vi Skaterbane forslagene. Der var stor
begejstring for forslaget fra Lekolar. De lovede begge at
gøre alt for at kommunen bakker op om det.
Årets Kilde Kalas er veloverstået, der kom ikke så mange
mennesker som vi havde håbet, vi konkurrerede med
strandvejr og Dyrskue i Roskilde samt 90er fest i Næstved.
Der var dog god stemning, både børn og voksne hyggede sig,
der blev leget og snakket. Løbeklubben og Fodboldklubben
var meget engageret og jeg er overbevist om at de også vil
være med igen, og at der er flere andre foreninger som vil
deltage næste gang.
Lørdag aften blev en succes med teltet fyldt af glade
mennesker. Grillmaden blev jo reddet på målstregen og der
blev spist igennem.
Blue Mountain Band startede musikken kl. 7,30 og de
formåede at få teltet sat i gang. Der blev sunget med,
danset og hygget. Jeg er meget sikker på at et lignende
arrangement vil finde sted næste år.
Jeg har deltaget i et møde i Team Affald. Hele
affaldsplanen er nu vedtaget og udrulningen til resten af
kommunen er i fuld gang. jeg udtalte på mødet at jeg ikke
kunne se at der var mere vi kunne bidrage med i denne
proces, vi aftalte at følge processen og afslutte med en
rundvisning på Affalds+ forbrændingsanlæg engang i august.
Affaldschefen Søren Nielsen oplyste at der allerede skal
starte en ny proces til efteråret og vi blev opfordret til at
deltage i dette da det var hans helt klare overbevisning at
vi havde været til uvurderlig hjælp i hele den lange proces
det har været, for at nå de resultater, der er kommet ud af
arbejdet. Kunne de andre forvaltninger dog bare lære det;
citat fra Søren Nielsen. (Borgerindragelse)
Jeg kan i øvrigt oplyse at Affaldsregulativerne er godkendt
og sendt i offentlig høring.
Jeg har indsendt vores navne og vedtægter samt
forretningsorden til den nye ”Berit Rosenkilde” Den nye
hedder Mette Dinesen- Konsulent for frivillighed,
foreninger og lokalområder. Mette holder til i
Borgerservice i Jernbanegade.
Mette har i øvrigt, på vegne af samtlige udvalgsformænd,
indkaldt til møde den 30. august kl. 16,00-18,00.
Invitationen gælder samtlige lokalrådsformænd. Vi må
medbringe en fra bestyrelsen og jeg vil gerne om en kunne

melde på allerede nu, som deltager i dette møde.
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Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen.
27.276 kr. på kontoen.

Slutsagaen om
Mogenstrup Kro.

Ifølge vedtægterne for Lokalråd, skal lokalrådene høres ved afvigelser
fra lokalplanen, dette mener vi ikke, at kommunen har levet op til i
denne sag.
Borgmesteren udtaler til SN, at han er skuffet over vores reaktion idet
han henviser til, at Mogenstrup har fået så meget. Vi er af den
opfattelse, at man overholder en samarbejdsaftale- uanset hvad man
får – indtil man i fællesskab indgår en ny.

Lokalråd Fladså udtaler følgende.
Det er med vemod at se Mogenstrup Kro forsvinde.
Udviklingen gik den vej, og de mange forsøg på at få
genåbnet stedet lykkedes ikke. Lokalrådet ser med
bekymring på turismen som kommunen gerne vil have del i
med bl.a. Det nye Holmegaard Glasværk og Museum. Dette
vil unægtelig trække mange turister til, men området fattes
overnatningsmuligheder og dermed får vi ”kun” daggæster,
og området mister derved en væsentlig indtægtskilde. Her
kunne Mogenstrup Kro med 99 værelser have været et stort
aktiv.
Nu er udviklingen gået en anden vej. Det hele rives ned og
omdannes til boligområde med op til 70 nye boliger.
Lokalråd Fladså byder den nye ejer velkommen og håber,
at der kan etableres et godt og stabilt samarbejde om det
nye boligområde.
Efter de kendte planer skal den gamle Krobygning nedrives
og erstattes af et tilsvarende hus som fælleshus. Lokalråd
Fladså foreslår dette hus anvendt som cafe/ restaurant, som
er åben for alle. Dette vil styrke området væsentligt, og
bidrage til at forene Mogenstrup på begge sider af Præstø
Landevej samt få vejfarende til at stoppe op, nyde et måltid
mad og måske få lyst til at se nærmere på vores smukke
natur.
Lokalråd Fladså udtaler kraftig kritik af den måde
Næstved Kommune har ageret i denne sag. Den
manglende orientering om udviklingen i salget af kroen
og oprettelse af en helt ny bydel i lokalområdet, er en
nedgørelse af det formål der er med etablering af lokalråd
i kommunen.
Ifølge vedtægterne for Lokalråd, skal lokalrådene høres
ved afvigelser fra lokalplanen, dette mener vi ikke, at
kommunen har levet op til i denne sag.
Borgmesteren udtaler til Sjællandske, at han er skuffet

over Lokalråd Fladsås reaktion idet han henviser til, at
Mogenstrup har fået så meget!
I Lokalråd Fladså er vi af den opfattelse, at man
overholder en samarbejdsaftale- uanset hvad man får –
indtil man i fællesskab indgår en ny.
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Cykelstier.
Lovvej – Mogenstrup
Parkvej – Fortove
Cykelstier.

Som nævnt af Varnny(i skriv), har dette været drøftet og projektet er
udleveret.
Per orienterer:
Der er kommet besked om, at man vil s på det, men at der ikke er
nogen penge aktuelt. Det tages op m.h.p. evt. prioritering i budget
2019. Man vil se spare de fleste reparationer af eksisterende
problemer, hvilket vi har fra LR nikket til.
Der er kommet et forslag fra en borger til hvordan man kan bedre
forholdene ved Lovvej/Mogenstrup Parkvej/ældrecenter. Dette sendes
ind til Park og vej.

Skaterbaner.
To projekter
fremlægges.

Formanden orienterer.
Fremvisning af projekter fra Claus Rønne hhv Lekolar.
Vi synes, at tilbud fra Lekolar ser ud til at have flest muligheder, idet
der er aktiviteter for både de yngste og de mere erfarne.
Vi beder om supplerende oplysninger om begge projekter, som
Christian vil se igennem.
Herefter har vi drøftet muligheden for at få input fra børn og unge, vil
vi bede elevrådet se på det forslag vi synes bedst om, om det er noget
de kunne have lyst til at bruge.

Vedtægter og
Forretningsorden.

Vedtægter
Kort debat vedr. §6 stk. 1, hvor Christian påpeger, at ordlyden bør
være anderledes for at sikre os bedst muligt mod misbrug af vores
midler, kan dog acceptere at de godkendes d.d. og vil bringe dette op
igen til næste generalforsamling.
Forretningsorden af 22.11.2010
Vi vil gerne have slettet at referatet skal sendes so almindelig post.
Godkendt
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Eventuelt.

Varnny har fået en kontaktliste til de forskellige udvalg, idet flere har
givet udtryk for, at det er svært at komme i kontakt med.
Christian: er der sket udvikling vedr. solcelleanlæg. Der er ikke noget
nyt. Vi afventer overordnet plan.
Der kommer fibernet i Hammer til september.
Chris: Referater, hvad sker der? Ligger hos Per.
Første spisning ved Kildekalas. Folk var begejstrede.
Alderssegmentet er modent! Chris foreslår på baggrund af disse
erfaringer, at vi prøver et arrangement mere til dette segment.
Chris: Butikken i Blangslev, hvad sker der? Ingen har hørt noget.
Chris vil tage kontakt til Dagrofa og høre hvad der er af muligheder.
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Næste møde
28.08.18, kl. 19.00

God Sommerferie �
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