Lokalråd Fladså.

Generalforsamling torsdag den 21 marts kl. 20,00
Fladså Hallens selskabslokale.

Dagsorden.
a. Valg af stemmetællere. Diego Gugliotta og Tina Bülow.
b. Valg af Dirigent. Ole Hansen. Generalforsamlingen erklæres lovlig.
Referent Anne Haahr Petersen. Dagsorden gennemgås, der er ingen
indsigelser.
Formandens beretning.
Så gik der endnu et år, et år med mange opgaver af forskellig art.
Jeg har været tilbage i referaterne for at få styr på hvad vi har været igennem, men
at få det hele med vil medføre at vi skal blive her på overtid.
Der er kommet en ny affaldssortering, så nu er det ikke affald vi smider ud, nu er
det en resurse, vi skal genbruge så meget som muligt, om nogle få år ca. 50%
Mogenstrup var i en periode forsøgsområde inden ordningen blev udbredt til hele
kommunen pr. 1 oktober. Det er altid svært når der sker en omvæltning i ens
hverdag og de rutiner vi kender bliver lavet om, men det har vist sig at borgerne
meget hurtigt fik det ind i dagligdagen og mængden af genbrug fra husholdningen,
steg overraskende meget på kort tid.
Lokalrådet deltog aktivt i årets Kildekalas på engen ved Lovvej sammen med andre
foreninger. Der var aktiviteter for børn og voksne, både lørdag og søndag.
Der blev rejst et cirkustelt hvor der lørdag aften blev holdt fællesspisning med
mange glade mennesker og bagefter samvær med god musik til kl. 22,00
Lokalrådet bidrog med økonomisk støtte som vi havde fået fra Lokalrådenes
fællespulje, en pulje som desværre ikke er afsat i 2019 dermed er vores
økonomiske råderum betydelig mindre.
Et af sommerens store samtaleemner blev Mogenstrup kro.

Det kom som en total overraskelse for os at der var skrevet betinget slutseddel om
salg til Boligkontoret Danmark. Vi har kæmpet i nogle år for at få genåbnet kroen
under en eller anden form men måtte nu erkende at slaget var tabt.
Vi mener det var en fejl at vi ikke var blevet underrettet fra kommunal side,
tidligere i forløbet og det udviklede sig til noget avisskriveri mellem undertegnede
og Borgmester Carsten Rasmussen som dog heldigvis blev lagt bag os på et senere
møde.
Ja, vi tabte kampen om at får kroen åbnet men bød Boligkontoret Danmark
velkommen og indledte et rigtig godt samarbejde med dem, tak for det.
Vi har også fået åbnet en ny vandre rute. Mogenstrup Kulturuten på 6 km.
Ruten går gennem Naturområdet Stejlehøjen og vi åbnede den 26 august med
lækre smagsprøver og grillpølser samt åbningstale af Formanden for Kultur og
Demokratiudvalget, Linda Frederiksen.
Den 14 oktober var vi igen ude i naturen, denne gang var vi inviteret til åbningen
af Rønnebæk Søskov. Invitationen kom fra Naturstyrelsen som spurgte om vi
kunne grille dyrekød og uddele smagsprøver. Naturstyrelsen leverede kødet og vi
uddelte vel 300 små smagsprøver på ganske kort tid. En god og spændende dag.
Vi mødes jo også med kommunen, både på det politiske plan og med de
kommunale embedsfolk. Der bliver talt om forbedrede forhold for gående, så som
vandreruter og bedre fortove samt cykelstier, både på de kommunale og statslige
veje som gennemskærer vores område.
Vi var med ved åbningen af den nye Kunstgræsbane ved Fladså Hallen og vi
arbejder intenst med at få etableret en Skaterbane på arealet bag hallen, det er en
stor og tung sag med ansøgninger til fonde om godt 800.000 - om det lykkedes, ja
nu må vi se.
Den 26. november 2018 har der været møde med Kultur og demokratiudvalget
vedrørende samarbejdet med lokalrådet.
Den 29. november 2018 havde vi møde Teknisk Udvalg om mangler/forbedringer
m.m. på veje, stier og fortove. Herunder blev der bl.a. orienteret om forbedring af
skolevejen mellem Brøderup/Tappernøje og Snesere. Forbedringer af veje, stier
mm. kan ses på kommunens hjemmeside der vedr. Trafikplan 2019-2023
Lokalråd Fladså har holdt 7 møder i 2018

Netværksmøder på opbygning og forbedring af lokalrådet hjemmeside. Se
www.maerkmogenstrup.dk

c. . Fra de fremmødte, udtrykkes skuffelse over, at Næstved kommune
ikke lyttede mere til borgerne i forhold til skraldespandene i den nye
skraldeordning, som mange er utilfredse med i forhold til
ruminddelingen i. Blandt andet opleves, at der ikke er plads nok til
pap og papir. Det opleves mærkeligt, at være med i en
forsøgsordning, som ikke er et forsøg, idet beslutningen allerede var
taget om skraldeordningen. Det fungerer, at man skal tilmelde sig
storskrald. Ros til lokalrådets ”frokost og fællessang”-arrangement.
d. Kassererens beretning. Kassereren fremlægger regnskab for 2018
samt budget for 2019. Få opklarende spørgsmål, ingen indsigelser.
e. Indkomne forslag. Der er ikke kommet forslag.
f. Valg af formand. Varnny Mattsson genopstiller og vælges for 2 år.
g. Valg af medlemmer og suppleanter til Lokalrådet. Torben Styrmer
har valgt at træde ud af LR, der er ikke opstiller til stede på GF.
Anne Haahr Petersen genopstiller, vælges for 2 år; Jørgen Stange
Jensen genopstiller, vælges for 2 år; Susanne Thuge genopstiller,
vælges for 2 år, Ib Bang stiller op, og vælges for 2 år. Lokalrådet har
retten til at finde endnu et medlem i løbet af det kommende år. Tina
Bülow ønsker at stille op som suppleant, vælges.
h. Valg af Revisor. Henrik Carlsen genvælges. Revisorsuppleant Birthe
Grand vælges.
i. Eventuelt. Jørgen Stange viser vores nye hjemmeside. Fra de
fremmødte spørges til, om det et godt tidspunkt at tage cykelsti
langs Præstø landevej op nu, hvor vi kan se frem til mere tung trafik
pga DSB’ projekt på Fladsås grund. Der gøres opmærksom på, at der
kommer ny belysning i Mogenstrup, dette begynder i april 2019, der
er kort over dette på hjemmesiden. Diego gør opmærksom på, at
han er valgt som forbrugerrepræsentant i NK forsyning for området,

og man er velkommen til at henvende sig til ham for yderligere.
Fællepisningspuljen skal ikke kun bruges i Mogenstrup, Chris
opfordrer til, at alle områder tænker dette ind, og gerne kommer
med gode ideer.
Der var 42 fremmødte kl. 19 til orientering om byggeriet på
Mogenstrup kro. 30 stemmeberettigede til generalforsamlingen.

