Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Tirsdag den 09-04-2019
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.
Tilstede.
Chris, Jørgen, Per, Ib,
Susanne, Anne

Dagsorden
1
2
3

4

Godkendelse af
dagsorden.:

Bestyrelsens
konstituering.
Myrup Aktivgruppe

Formanden orienterer

Mogenstrup
Indbudt.:
Jørgen Petersen fra
aktivgruppen til
bevarelse af
landskabet ved
Mogenstrup ås

Afbud.:
Varnny er
forhindret.
Christian

1. Udgave.

Sidste referat.: godkendt

Godkendt efter tilføjelse af pkt. 10

Næstformand Per og sekretær Anne.
Jørgen orienterer om gruppens arbejde omkring planerne vedrørende
etablering af DSB-Værksted på Fladsås jord.
Forslag om at DSB’s område til haller begrænses en smule og rykkes
lidt ind mod Næstved, så der kan etableres en kile foran fårebakkerne
til rekreative formål.
Aktionsgruppen er i løbende dialog med kommunen og DSB.
Jørgens forslag sendes til lokalrådet og til borgmester Carsten
Rasmussen, derefter lægges det på lokalrådets hjemmeside.
Lokalrådet finder forslaget konstruktivt.
Tiden flyver af sted, allerede april måned og strejf af forår.
Arbejdet med at realiserer effekterne på Mogenstrup kro er godt i gang
og der sælges effekter, næsten dagligt.
Jeg har deltaget i et møde med Unilever omkring plastgenbrug.
Det er Unilevers ønske at afprøve om det er muligt at få forbrugerne til
at afleverer deres brugte plastdunke ved butikken.
Lokalrådet støtter op om projektet.
Jeg er glad for at vi kan invitere Jørgen Petersen til vores møde.
Jørgen har et forslag med om hvordan arealet kan udnyttes på bedste
måde.
Vi har fået tilbud om Teater, er det mon noget vi kan være med til at
arrangerer. Der kan søges penge til forestillingerne.
Generalforsamlingen var velbesøgt, Boligkontoret Danmark
redegjorde for forløbet af salget af Mogenstrup Kro. Der er nu påvist
en omfattende forurening og det fordyrer nedrivningen væsentlig.
Der var interesse for lejeboligerne og mange spørgsmål til pris,
parkering og lig,
Der blev udtalt ros for vores Syng og Spis arrangement og opfordring
til at fortsætte med dette. Jeg mener stadig at der må være nogle
borgere der kan stå for dette, det kan man andre steder, og vi som
lokalråd kan støtte op.
Det kan ikke være lokalrådets opgave at stå for og løse alle opgaver.
Vi skal videre med arbejdet med Skaterbanen, det kan blive et langt
sejt træk.
Vi skal nok tage et møde med Fladså Hallens bestyrelse for sammen
med dem kører projektet videre.
Mogenstrup er udpeget til at være forsøgsområde ved genbrug af
plast. Der kommer mere info om projektet senere.
Varnny har haft kontakt med Bolig Danmark, som vil holde os løbende
orienteret om processen.

Brugsen holder indvielse efter renoveringen på lørdag d. 13.04.19.
med start kl. 07.30. Vores infotavle kommer op i Brugsen igen.
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Kassereren.

Mogenstrup Kro

Skaterbanen.

Hvordan kommer vi videre? Udsættes til næste møde.

GF 2019

Gik det som vi forventede? Nye tiltag til næste gang?
Det var dejligt at der kom så mange i år.
Næste år skal kopi af regnskabet være tilgængelig i kopiform til
interesserede deltagere.
Vi kunne bede DSB komme med sidste nyt fra projektet til GF20 ?

Nyt fælles møde

Er der grundlag for et nyt fælles møde med GF og Bylaug PT.
Aktuelt ikke behov, vi foreslår at mødes til efteråret.
Det er ikke nødvendigvis lokalrådet der skal arrangere fællesspisning,
så Chris laver et opslag på infotavlen om at der er en pulje, som man
kan søge hvis man har en god ide.
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Fællesspisning
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Næste møde
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Eventuelt.
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Orientering om kassebeholdningen.
Der er kommet nogle penge fra salg af div. effekter fra kroen.
Status over salg: der er lavet en liste over salg fra kroen.
Hvor langt er vi.
Der er mere af det store køkkenudstyr, som er lagt på fb til salg.
Der er ryddet op og samlet sammen, så vi er klar til at holde
loppemarked, når vi får grønt lys fra Bolig Danmark

14.05.19, kl. 19.00.
Der er en der er interesseret i at fotografere kroen, dette accepteres,
Anne er kontaktperson.
Pkt. til næste møde: pengene fra salg af div. fra kroen, skal de udgøre
en fond, som kan søges til glæde for lokalsamfundet ?

