Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Tirsdag den 28-08-2018
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.

Mogenstrup

Tilstede.
Varnny, Chris, Per,
Jørgen, Susanne,
Christian, Anne

Indbudt.:

Dagsorden
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Godkendelse af
dagsorden.:

Formanden.

Afbud.:
Torben
1. Udgave.

Sidste referat.: Godkendt

Godkendt

Ja, så skal vi i gang igen efter en meget lang og varm
sommer.
Søndag den 26. august kl. 14,00 fik vi åbnet - Mogenstrup
Naturruten- der mødte ca. 30 mennesker op i strålende
solskin, grillen blev sat i gang. Chris havde små lækkerier
med, så der var god stemning.
Linda Frederiksen holdt en fin tale og roste det frivillige
arbejde og Anne Marie Kamilles fortalte om tilblivelsen af
folderen og formanden for Herlufsholm Orienteringsklub
berettede om ruterne rundt om i nærområdet.
En større flok begav sig ud på ruten for at gå en del af den.
Vi skulle jo have holdt møde med de borgere der er/bliver
måske ramt af Solcelleanlæg men da politikerne ikke har
meldt ud hvad de vil med disse anlæg og hvor de mener de
skal placeres, fandt jeg det formålsløst at bruge tid på snak
om anlæg, vi ikke kender placeringen af. Dette er meddelt
til Ulrik Nielsen, talsmand for borgergruppen.
Den 12. september kl. 8,21 er der møde med Bolig Danmark
omkring deres byggeri på krogrunden. Chris har ønsket at
deltage og er der andre der vil være med så kom bare.
Vi må se at etablere et godt samarbejde med dem.
Vi må prøve om vi kan påvirke Bolig Danmark til at bruge
krobygningen til gavn for hele området.
Jeg har igen mailet med Morten Toft Hansen – Park og Vejom de gamle ”skydehuller” i vejene rund i Mogenstrup og
måske andre steder. Han rykker igen Munck for at få dem
til at reetablerer asfalten. Samtidig bemærkede jeg at
fortovene, især på Åvænget, er i en elendig forfatning.

Jeg har kontaktet vores Tryghedsambassadører og Allan
Wennike har meld tilbage at han har været omme bag
skolen. Der er stadig noget rod ved shelteren og
legepladsen med nogle unge mennesker der laver larm og
andre ulykker.
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Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen.
Der er godt og vel 24.000 kr. i kassen. Af dem er ca. 14.000 øremærket til
spis sammen arrangementer.
De penge der er brugt, er brugt til det de var øremærket til.
31-8-kl. 16:00 til 19:00

Deltagelse i ”Aktiv
fritid i Fladså”

Hvem har mulighed for at være der
Anne, Varnny.

Hvad har vi af bud på
Turisme?

Muligheder for og forslag til turismefremme i vores område.
Vi har modtaget en invitation til debat om turismefremme sammen
med lokalrådene i Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne. Til mødet
er afsat 1 time. Vi finder det uambitiøst, når der kun er sat en time af til
debat. Vi har derfor foreløbig meldt afbud, og vil i stedet sende vores
forslag til udvalget.
Christian foreslår, at han deltager, hvilket bakkes op.
Tænk over forslag til overnatningsmuligheder, B og B, Shelter og lign.
Cykelstier.
Varnny foreslår, at der laves en natur lejr plads bag ved genbrugsstationen.
Varnny har anmodet Team Natur og Vand om legeareal og bænke i
området ved stejlehøjen. Der er svaret, at der muligvis kan blive bevilget en
bålplads og eller et shelter. Der arbejdes videre med dette.

Skaterbanen.

Afbud fra Anders
Christian har lavet en grundig gennemgang af tilbud fra både Legolar og fra
Uno, som forelægges på mødet. Vi er umiddelbart mest positive overfor
Legolars forslag, som vi tænker rammer bredest og især den gruppe
børn/unge i området, som aktuelt ikke har noget klubtilbud.
Vi ender med at have en række spørgsmål til økonomien.
Der er ikke drift og vedligehold med i projektet. Hvem skal drifte det?
Vi vil bede om overslag på hvad det koster at drifte Legolars forslag, samt
bede om de oplysninger vi synes, vi mangler, inden vi går videre.

Områdehjemmesiden

Deltagelse i møder om denne.
Der er kommet en invitation til lokalområderedaktørerne tors.13.09, kl. 1821
Anne og Jørgen deltager.

Forslag til Cykelstier.

Er der indsendt forslag?
Vi har fået at vide hvem vi skal sende forslag til i hhv. Næstved kommune
og Vejdirektoratet.
Per er tovholder på dette.
Udbedring af stier, som stod under vand, bliver udført i år.
I 2019 vil udvidelse af gangsti langs Lovvej og Mogenstrup Parkvej tages
med på budget 2019.
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Spis sammen.

Er der en plan?
vi spørger seniordanserne, om de vil være med i et arrangement
Første arrangement bliver i december. Kor for sjov?
11.11 er første arrangement, tema er fællessang og frokost
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Eventuelt.

Der sker fortsat ikke noget i sagen med købmanden i Blangslev.
Vi drøfter hvad der kunne være interessant at lave der.

Næste møde.

16.10.19
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Referent.:

14

Referat udsendt.:

Anne Haahr Petersen

04.09.18

