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Formanden.

Mogenstrup
Indbudt.:

Afbud.:
Tina, Christian
1. Udgave.

Sidste referat.: Godkendt

Godkendt

Ja, så er der gået et halvt år allerede. Hvad
har vi så udrettet i disse måneder?
Ja det der har fyldt meget er Mogenstrup Kro,
samling af inventar og salg af samme, dog
mangler vi stadig at afholde loppemarked.
Vi har holdt fællesmøde med
Grundejerforeninger og Bylaug.
Vi har afviklet et børneteater i Fladså Hallen
med Mogenstrup Kildelaug som pandekagebagere.
Mange børn og voksne kom forbi og deltog.
Per og jeg har haft møde med Park og Vej
omkring Lovvej og Mogenstrup Parkvej samt
andre af vejene/fortove/stier i området.
I har fået oplæg og referat.
Vi havde besøg af Teatergruppen Dansk
Rakkerpak, de opførte stykket – Lus i
skindpelsen – på Fladså Skolen. Desværre var
der ikke så mange tilskuere, vi var vel 20 i alt.
Det var et godt teaterstykke som vi er kede af
at mange gik glip af. Det var annonceret ud på
alle vigtige platforme og mange havde der givet
tilkende, at de ville komme, men…
Per og jeg har været til møde med Birgitte
Gregersen – Næstved kommune. Birgitte sidder
med sagen om DSB værkstedet på Fladså

gården. Vi pointerede endnu engang at det er
vigtigt at der etableres en alternativ adgangsvej
til værkstedsområdet, gerne fra Ring Syd.
Ligeledes fremhævede vi belysningen, at der
ikke brænder lys unødvendigt. Vi fremhævede
også det forslag som Carsten Hurup fremsendte
i februar måned omkring fredning af
restområderne omkring Myrup- Fladså Gården –
Stejlehøjen m m.
Birgitte lovede at alle forslag ville blive læst og
alle forslag ville være i spil.
Jeg er blevet spurgt om jeg ville være med til
at tilrettelægge årets stormøde med
lokalrådene. Det er Mette Lundgaard Dinesen –
Borgerservice der er kommet med henvendelsen.
Jeg har selvfølgelig sagt ja og første møde er
på torsdag den 27-6 kl 13,00-14,30
Har I ideer til indhold i dette møde modtages
de gerne.
Jeg forventer at stormødet afholdes i
september.
Christian, Ib og jeg har holdt møde med
formand og næstformand i Fladså Hallen, Natan
Ravn og Tina Bulow omkring Skaterbanen. Tina
ville tage kontakt til andre foreninger for at
sonderer deres indstilling til at ”overtage og
viderefører” et eventuelt anlæg.
Vi afventer svar derpå.
Per har deltaget i Netværksmøde om vores
hjemmeside.
Jeg har i dag deltaget i optagelser til TV2
omkring Type 2 plastforsøget. Det sendes lørdag
den 29-6-kl. 19,00 Nyhederne.
På lørdag formiddag kl 9,30 kommer TV 2 News
og laver direkte optagelse om samme forsøg,
hjemme i vores køkken.
Så vi er da aktive, synes vi.
Dette møde er så det sidste inden
sommerferien, formanden vil gerne sige tak for

indsatsen indtil videre og ønsker hermed alle en
god varm sommer.
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Kassereren.

Chris orienterer om kassebeholdningen og regnskab.
Kontokort virker nu.

Mogenstrup Kro

Sidste nyt
Vi afventer stadig.

DSB

Fladså Gården
Intet nyt ud over de skriv, som der er kommet løbende. De
informationer vi får, bliver lagt på hjemmesiden.

Skaterbanen

Kan det blive til noget?
Ib og Christian har holdt møde med hallens bestyrelse jfr. Nyt fra
formanden. Vi afventer svar fra hallens bestyrelse vedr. drift og
vedligehold.

Spis sammen

Hvad- Hvornår??
Chris: d. 15.09.19 er hallen bestilt til en gruppe frivillige, som ønsker
lave et arrangement med musik og mad. De søger om 4000,- til udgifter
til musikken. Vi har stadig penge i den pulje vi søgte, og fik, til den
type arrangementer, så vi vil gerne støtte arrangementet.

Plastforsøg

Hvordan går indsamlingen?
Forsøget er officielt stoppet i dag.
Der var meget ikke-type 2 – plast i containeren.
Der kommer et indslag i TV2 nyhederne om forsøget d. 29.06.19, kl.
19.00.
Der kommer også noget på TV2 News.

Eventuelt

Næste møde

Referent: Anne

Netværksmøde om vores hjemmeside, Per deltog. Vi skal være
opmærksomme på, at vi overholder persondataforordningen.
Der er ikke planer om at der kommer en ”besøgstæller” på
hjemmesiden. Chris har et link, som Per vil prøve at lægge ind på
siden.
Vi har spurgt til underbiblioteker, så det bliver nemmere at få et
overblik over emner. Dette bliver undersøgt.
Der er aftalt nyt møde 03.09.19.
13.08.19., kl. 19.00.
God Sommerferie

