Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Tirsdag den 14-05-2019
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.
Tilstede. Christian, Per,
Varnny, Chris, Jørgen,
Ib, Anne

Dagsorden
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Godkendelse af
dagsorden.:

Formanden.

Mogenstrup
Indbudt.:

Afbud.:
1. Udgave.

Sidste referat.: Godkendt

Godkendt

Siden sidst.
Ja så er vi atter samlet, velkommen alle.
Ja tiden flyver af sted og der er stadig intet nyt fra Boligkontoret
Danmark.
Vi har fået solgt en del, især køkkenudstyr.
Vi er klar til loppemarkedet, men vi skal dog drøfte den endelige
planlægning for begivenheden når vi har en dato.
Der er ikke været store begivenheder siden sidst.
Jeg har haft kontakt til Vejdirektoratet om fartviseren ved indkørslen til
Mogenstrup på Præstø Landevej, fra Næstved siden.
Den er stadig ude af drift. Det skyldes en projekteringsfejl, der er ikke
sollys nok på solcellen til at holde den i gang og der arbejdes på at
løse problemet med en solcelle mere.
Et møde med Park og Vej som skulle have afholdt i april angående Lov
vej, glippede og jeg har ikke modtaget ny mødedato. Måske Per vil
notere sig det og kontakte dem på Park og Vej.
Der er godt gang i udskiftningen af gadebelysningen, lige nu på
Åvænget. Det er en meget behagelig belysning der sættes op.
Jeg har kigget i plastcontainerne ved Brugsen og Netto til type 2 plast,
det var ikke noget opløftende syn.
Der er oprettet en pulje til kulturelle begivenheder, kan vi søge nogle
midler der til nogle events.
Det var alt for denne gang.
Per har fået mail d.d. fra Vej og Park med forslag om at mødes 23.5,
kl. 13, det takkes der ja til.
Materiale om pulje til kulturelle begivenheder omdeles.(kunne der
søges midler til en fest ved åbning af Kilden?) Vi læser det til næste
møde
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Kassereren.

DSB og Fladsågården.

Mogenstrup kro.

Orientering om kassebeholdning og regnskab.
Opgørelse over salg på kroen omdeles. Pengene er sat på særskilt
konto.

Drøftelse af forslaget fra Myrup Aktiv gruppe.
Vi støtter forslaget fra Myrup Aktiv gruppe. Varnny og Per laver et
skriv til kommunen vedr. dette.

Sidste nyt. Vi afventer dato for loppemarked.
Skal der etableres en type fond for de penge vi tjener på salg af

genstande fra kroen, som borgere i området kan søge midler i til
projekter til fælles gavn og glæde? Vi drøfter dette, når vi kender det
endelige beløb.
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Skaterbanen.

Tilbuddet om teater.

Møde med Fladså Hallens bestyrelse om det videre forløb?
Hvem skal stå for drift og vedligehold af skaterbanen?
Varnny kontakter Tina Bülow mhp at arrangere et møde.
Skal vi bestille et teaterstykke?
Vi prøver at etablere et samarbejde med indskolingen på
Fladsåskolen, om vi kan finde publikum der, og leje samlingssalen på
skolen i tilfælde af regn.
Varnny kontakter Niels Grønne, som står for teatret, og ser om det kan
lade sig gøre.

Plastindsamling
Fra Unilever.

Hvordan bliver det modtaget?
Varnny har set containerne, og det er åbenbart ikke så nemt for folk at
sortere korrekt. Varnny har skrevet til Liv Kronborg om
problematikken.
Vi synes, at orienteringen ikke har været optimal.

Spis sammen.

Kan/skal Lokalrådet bidrage?
Chris har fået forespørgsler fra nogle, som kunne være interesserede i
at arrangere noget. De ønsker at Chris er med på sidelinjen. Chris går
videre med det.
Christian ved, at der er folk i Hammer, som har ideer til en byfest og til
fællesspisning til Sct. Hans, som kunne være interesserede. Christian
går videre med det.
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Eventuelt.

Chris fortæller om kilden, at det har været et stort arbejde og der har
været udfordringer, men der er kommet meget positive
tilbagemeldinger og folk har taget godt imod det, og så synes Chris,
at det er det hele værd.
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Næste møde.
Referent.

25.06.19.
Anne Haahr Petersen.

