Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Tirsdag den 16-10-2018
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.
Tilstede. Per, Varnny,
Susanne, Chris, Jørgen,
Anne.
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Godkendelse af
dagsorden.:

Formanden.

Mogenstrup
Indbudt.:

Afbud.:
1. Udgave.

Sidste referat.: Godkendt

Godkendt

Siden sidst:
Så blev det efterår, tiden flyver afsted.
Siden sidst har jeg deltaget i det årlige formandsmøde, denne gang i
Herlufmagle.
Der blev selvfølgelig drøftet det aktuelle Dialogmøde som der var bred
enighed om ikke ændrede noget.
Som det fremgår af dagsordenen er der møde igen den 26. november kl.
18,00 i Herskabsstalden på Rønnebæksholm. Der kan deltage to personer
fra hver lokalråd. Chris og Per har meldt sig som meddeltagere, de må
trække lod om deltagelsen.
Vi – Per og jeg, havde et møde med Borgmesteren og Linda Frederiksen,
den 1. oktober. Det var for lige at få afklaret uenighederne omkring
kommunens håndtering af salget af Mogenstrup Kro til Boligkontoret
Danmark. Mit indtryk var at det lykkedes og samtidig fik vi lejlighed til at få
luftet andre tanker og omtalt nogle af vores projekter. Ganske hyggelig og
jeg fik fortalt Linda min mening om Dialogmøder, især måden de afvikles
på.
Vi – Per, Chris og jeg har haft et møde med Erik Andreasen fra
Boligkontoret Danmark. Det var den 9-10. Vi gik en tur gennem lokalerne på
kroen samtidig med at vi drøftede fremtiden og mulighederne for, især et
fælleshus. Vi ønsker at det skal kunne benyttes af andre end de beboere
som kommer til at bo på krogrunden.
Vi opfordredes til at indsende vores ideer som så vil blive taget med i de
store overvejelser og måske tages de med i byggeriet.
Der er ikke skrevet endelig salgsaftale, kun betinget, da der er uafklarede
spørgsmål om, f. eks, asbest eller andet som kan fordyre nedrivningen
væsentligt.
En ganske overraskende meddelelse var, at det inventar, der er tilbage, vil
blive overdraget til Lokalråd Fladså, som så kan sælge det på
auktion/loppemarked. Nok et projekt som vi må få forstærkning til fra andre
foreninger. Der er mere end man umiddelbart tror.
Vi har deltaget i Skovfesten ved Rønnebæksholm den 14-10
Tak for deltagelse og hjælp.
En særlig tak til Jonna om Mianne. Jonna klarede at snitte rodfrugterne og
Mianne var med som reserve for mig der til tider var lidt usikker på om jeg
kunne deltage.
Det blev en herlig eftermiddag med masser af mennesker og rigtig mange
kom forbi vores borde for at smage på vores menu af efterårs rodfrugter,
grillet dyrekød med rysteribs. Der var masser af rosende ord fra
prøvesmagerne. Vores strandflag og lysegrønne veste lyste vældigt op.
Jeg har ikke opgivet tanken om at samle Bylaug og Grundejerforeninger.
Det har været svært at finde ud af hvem der er formand, nogle steder. Jeg

arbejder videre med sagen.
Der er stadig rigtig mange penge i Lokalrådspuljen. Kr. 91000,00
Så kom endelig med ideer til ansøgninger. Gruppen der sidder i udvalget for
tildeling er indstillet på at ændre reglerne for tildeling af midler så der
kommer flere penge ud.
Vi er blevet foreslået at inviterer Teknisk Udvalg til møde her hos os. Der
kunne vi fremlægge vores planer om cykelstier og andre projekter som
kommer ind under deres regi. Vi kan drøfte dette under eventuelt.
Det var hvad jeg fik med, denne gang.

3
4

5
6
7

8

9

10

11
12
13

Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen. Der er ca. 20.000kr på kontoen aktuelt.

Spis sammen. 11-11

Chris og Anne orienterer. Der er billetter i Brugsen, det bliver annonceret på
infoskærme. Lidt mere info om hvem der afholder det og hvorfor(at LR har
søgt og fået en bevilling til netop dette arrangement.) Skal der en artikel i
ugebladet?
Anne har ikke fået fat på ”musikeren” endnu! Men arbejder på sagen.

Turisme-mødet.

Christian orienterer. Udsættes, da Christian ikke er til stede

Skaterbanen.

Christian orienterer. Udsættes, da Christian ikke er til stede

Områdehjemmesiden

Jørgen S og Anne orienterer. Orientering fra møde med kommunens itmedarbejder, Cecilie. Der er fortsat en del udfordringer med siden. Især at
der nemt linkes fra lokalsiderne, men at det er næsten umuligt at komme
den anden vej: fra Næstved Kommunes hjemmeside og retur til
lokalområderne.
Det var et godt møde.
Vi har en bekymring for om det vil være muligt for Cecilie at komme
igennem med de ting der blev påpeget på mødet. Vi holder løbende øje
med udviklingen.
Vi har fået slideshowet tilsendt, det rundsender Anne.
Vi kigger alle på ”sandkassen”.

Forslag til Cykelstier.

Per / Christian. Per har på kommunens hjemmeside, fundet referat fra et
møde i maj 2018, hvor det fremgår, at der er en rammebevilling til
cykelsikkerhed og cykelstier. Der er sat penge af til øget cykelsikkerhed på
Brøderupvej i 2018, det forventes at stå færdig i 2019, man vil lave 2 minus
1 vej. Der ud over tanker om cykelsti mellem Snesere og Blangslev, den er
ikke prioriteret i 2018. Vi vil prøve at animere til at den prioriteres højt i
2019.
Der (Park og Vej)er rykket for afvanding på stierne ved Ageren og
Mogenstrup Parkvej.

Julefrokost / næste
møde.

23.11.18, kl. 18.00 hos Varnny
Anne taler med buffetkøkkenet

GF - 2019

Kunne vi hyre et opæg om kro-projektet?
Marts måned 2019
På dagsorden til januarmøde

Dialogmøde

Mandag den 26. november kl. 18,00 Rønnebæksholm.
Varnny og Per deltager.

Danmark Redder Liv

Varnny sender en anbefaling til, at de enkelte bylaug tager det op.

Eventuelt.

Fællesmøde mellem bylaug og grundejerforeninger, gadekærlaug. Vi har
tanker om at byde på mad. Varnny er ved at finde kontaktoplysninger på
alle.

Kan vi søge puljemidler til en ”halfest” f.eks.?/arrangement fælles for
foreningerne, hvor alle giver et nap med i fællesskabets navn.
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Referent.:

Anne Haahr Petersen.
24.10.18
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Referat udsendt.:

