Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Tirsdag den 08-01-2019
Kl. 19,00
Sted. Åvænget
Tilstede. Varnny,
Susanne, Chris, Per,
Jørgen, Christian.

Dagsorden
1

Godkendelse af
dagsorden.:

Mogenstrup
Indbudt.:
Ib Bang

Afbud.:
1. Udgave.

Sidste referat.: Godkendt
Godkendt
Vi indleder med at byde Ib velkommen. Herefter kort
præsentationsrunde.
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Formanden.

Kassereren.

Allerførst Godt Nytår og velkommen til arbejdet i 2019.
Jeg vil lige præsentere Ib Bang som er gæst her i aften. Ib bor i Lov og er
meget interesseret i det lokale og dermed måske også i Lokalrådsarbejdet.
Senere vil Ib få leglighed til at sige noget om ham selv.
Siden vores møde den 16-10 har der været en henvendelse om
Børneteater- Næssi finder hjem- som skal afvikles i Fladså Hallen.
Så kom der, lige inden jul, en opringning fra Borgmester Carsten
Rasmussen.
Han ville lige oplyse mig om at DSB har købt Fladsågården (betinget) for
der at bygge et centralværksted til ellokomotiver og dobbeltdækkervogne.
Oplysningen var lige frigivet fra DSB, det har været kendt et par måneder,
men DSB har ikke har ønsket at skabe rygtedannelse, med borevogne på
gårdens jorder, før en aftale var på plads om køb.
Da det ville blive offentliggjort i ”Sjællandske” dagen efter, ville han lige
forberede mig.
Jeg kan forstå på jer at der er glæde og betinget glæde over udsigten til ca.
100 måske 200 nye arbejdspladser.
Jeg udtrykte også min glæde over det, overfor ”Sjællandske” det kom på
Facebook og der startede der en lille debat om det.
Der er selvfølgelig nogle der er bekymret over naturen, det er ganske
forståeligt, bliver udsigten fra Fårebakkerne ødelagt? Hvor meget kommer
de til at fylde, larme, trafik og lig. Der var dog flest positive tilkendegivelser.
Mere om emnet under punkt 5.
Vi skal også have en god snak om punkt 4 – Mogenstrup kro.
Vi skal have planlagt vores næste GF Jeg har fremstillet en kalender hvor vi
kan se mulighederne for dato.
Linda Frederiksen – formand for Kultur og Demokratiudvalget- har 25-års
jubilæum den 18 januar. Jeg mener vi skal ile med en hilsen. Det er
reception i Byrådssalen mellem 14-16
Jeg har forespurgt hos Linda om et foretræde for udvalget for at få klarlagt
om kommunen er villige til at fremtidssikre Skaterbaneanlægget og også for
at få konfirmeret at det kan ligge på pladsen bag Fladså Hallen. Jeg
afventer en tilbagemelding fra forvaltningen.

Orientering om kassebeholdningen.
Der står ca. 22.000

Mogenstrup Kro
Varnny har haft kontakt med Bolig Danmark, og har haft en snak om
inventar.
Vi har et ønske om at se om der er noget inventar, der evt. vil kunne

bruges i et nyt fælleshus.
BD tager en snak med byggelederen om hvordan dette evt. ville kunne
lade sig gøre.
Der er en navnekonkurrence for byggeriet, hvor vi i lokalrådet er
inviteret til at sidde i dommerkomiteen. Chris, Varnny og Ib er
interesseret.
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DSB

Værksted på Fladsågårdens jorder.
LR hilser DSB velkommen
Der bliver holdt borgermøde i Fladsåhallen, hvor DSB kommer og
redegør for projektet. Dato kommer senere.

Børneteater

D. 17.03.19, kl. 10 og kl. 12 er der teater for de 2-8 årige i Fladsåhallen,
billetter kan hentes i Brugsen i Mogenstrup fra d. 20.02.19.
Vi giver en hånd med.
Chris foreslår, at Kildelauget kan komme og lave pandekager. Chris
vender tilbage vedr. dette.

GF 2019

Tid og sted
Vi satser på d. 21.03.19 i Fladsåhallen.

Eventuelt

Chris: informations skærmene: hallen har spurgt om de kan bytte
skærm med brugsen, fordi der kan bruges fjernbetjening til den. Chris
er umiddelbart interesseret i det, idet det vil give ham mulighed for at
betjene skærmen hjemmefra. Det prøver vi.
Christian: Frivillige førstehjælpere ”Danmark redder liv” vi drøfter
dette med bylaugene, når vi mødes med dem d. 21.02. Anne bestiller
mad til arrangementet evt. fra Buffetkøkkenet (Platter)
Hjemmesiden! Den bliver set. Vi arbejder på at komme i gang med at få
lagt referater ind.
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Næste møde.

12.02.19, kl. 19.00

Referent.

Anne Haahr Petersen

Referat udsendt.

16.01.19
Vi runder mødet af med en mere grundig gensidig præsentation.
Vi er glade for, at Ib har lyst til at deltage i lokalrådet.

