Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Tirsdag den 13-08-2019
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.
Tilstede.
Tina, Jørgen, Chris,
Varnny, Per, Ib, Susanne,
Anne
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Mogenstrup
Indbudt.:

Afbud.:
1. Udgave.

Sidste referat: Godkendt

Godkendelse af
dagsorden:

Formanden.

Velkommen tilbage efter sommerpausen.
Jeg håber at I er klar til at tage fat igen.
For 14 dage siden gik jeg og tænkte at der da ikke var noget vi kunne
mødes om, men det er da lykkedes at få 9 punkter på dagsordenen.
Plastindsamlingen er slut.
Der har lydt en stor tak til Lokalråd Fladså for vores deltagelse og
engagement i denne sag, fra Liv Krongård som var repræsentant for HelpPr. som stod for projektet.
Jeg havde håbet vi havde fået oplysninger om resultatet til dette møde, jeg
var lovet at Unilever ville kontakte mig, men det er desværre ikke sket
endnu.
Indsamlingen blev vist både på TV2 og TV2 News.
Det skal dog siges at TV2 News foregav at sende direkte men det gjorde de
ikke.
Husk næste gang I ser direkte tv, så kan der udmærket være manipuleret
med udsendelsen.
Jeg har kontaktet Teknisk Udvalg for at få svar på om cykelstiprojektet ved
Landevejen i Lov bliver lavet færdigt. Der blev jo lavet en gennemgang
under den nye bro til cyklister og siden er der intet sket.
Samtidig har jeg spurgt til hastighedsdæmpende foranstaltninger på
Hammervej, gennem Lov. Det er en sag der har været drøftet gennem flere
år, ikke mindst med Karsten Nonbo da han var medlem af udvalget.
Jeg har kontaktet Cirkus Baldoni for at få dem til Mogenstrup næste år. Jeg
har ikke fået svar, men prøver igen.
Landdistriktsudvalget har spurgt om vi er interesserede i at mødes med
dem for at tale om Mobilitet, Fremkommelighed og Samkørsel.
Jeg har omdelt en kopi af –Beslutning om godkendelse af revideret tidsplan
for friluftstrategi- læs den gerne.
Jeg har afsendt materialet fra vores GF 2019 til Mette Dinesen, kommunen.
Det er lidt sent, men nu har de fået det.

Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen og regnskab
Intet at bemærke

Mogenstrup kro.

Sidste nyt.
Der er intet nyt

Grundlag for
samarbejde mellem
Næstved kommune og
lokalrådene

Lokalrådet er glade for, at der nu ligger en samarbejdsaftale og ser frem til
det fremtidige samarbejde med Næstved kommune.
Vi vil høre, om det kan lade sig gøre, at lokalrådene –mere formaliseret –

kan inviteres til en præsentation af kommunen. Varnny tager dette med til
næste formandsmøde.
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Skaterbanen.

Er der nyt fra Bestyrelsen i Fladså Hallen?
Tina har spurgt forskellige foreninger, om de kunne være interesseret i at
drifte skaterbanen på skift. Foreningerne drøfter dette på deres første
møder efter sommeren.
Tina har haft en føler ude i fht brugerbetaling, der er 50/50 for og imod. Der
er et issue ift at ”lukke banen inde” i forbindelse med brugerbetaling.
Kan vi evt. kontakte andre, som har en skaterbane, for at høre hvad de
bruger på vedligehold. Varnny kontakter andre foreninger med en
skaterbane.

Spis sammen.

Chris orienterer. 15-09-2019 i Fladså Hallen.
Der er et arrangement i festsalen i hallen d. 15.09.19 med musik og mad og
dans arrangeret af Musikalske Venner. LR har støttet arrangementet
økonomisk.
Der kan købes billetter i Brugsen. Første til mølle.

Teater for børn.

Skal vi arrangere et børneteater?
Vi vil forsøge at søge midler i en pulje i kommunen.
Vi vil prøve at arrangere Emil fra Lønneberg og den 100. træmand.

DSB og Fladså gården

Intet nyt.

Eventuelt.

Forsiden på vores hjemmeside, drøftelse af en ekstra fane til ”det sker
lokalt”. Per har lavet sådan en ny fane. Vi vil lægge mødedatoer til LR ind
der med link til lokalrådets fane/mappe.
Chris spørger til skærmene i hallen, den ene skærm er LR´s den anden er
hallens. Chris beder om, at det er hallen selv, der kører deres skærm. Tina
skal have møde med den nye halbestyrer om bl.a. dette.
Skriv vedr. busdrift i kommunen: vi laver ikke høringssvar.
Mail fra Landdistriktsudvalget. Vi er ikke umiddelbart interesserede i et
møde på baggrund af forslaget i mailen.
På Stejlehøjen er der problemer med infotavler, de går i stykker, så vi skal
finde på noget mere holdbart.
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01.10.19, kl. 19.00
Næste møde.
Anne Haahr Petersen
Referent.

