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Godkendelse af
dagsorden.

Mette Buck.
Næstved Politi.

Godkendt

Præsentation af Lokalråd Fladså og samtale om politiarbejdet i vores
område. 30 minutter.
Borgernært og forebyggende, reorganisering. Kommet godt i gang med
HOT i Toksværd og Fensmark og vil nu gerne i dialog med vores område.
Der er et godt samarbejde med SSP og skolerne. Mette vil gerne
indtænkes, så vi mødes fx hvert halve år med henblik på at etablere det
borgernære Politi. Opfordrer til at borgerne kontakter Politiet noget mere,
hvis man føler sig utryg eller oplever noget der vækker mistanke om
kriminelle forhold, så de får et godt kendskab til hvad der foregår i området.
Forslag om at Politiet inviteres til Aktiv Fritid Fladså.
Formanden – siden sidst.

Siden sidst
Velkommen til dette møde hvor vi atter har en del at drøfte.
Jørgen Stange har forespurgt om vi har en medarbejdersignatur, jo
selvfølgelig er den oprettet. Den giver jo adgang til bl. E-Boks.
Til vores CVR nummer er der tilknyttet et P, nummer. Dette nummer er et
lovkrav og kan ikke slettes, Jørgen, du hænger på dette P nummer indtil
videre.
Jeg har på vegne af lokalrådet, og med redaktionel støtte af Per, taget
kontakt til både TDC og Fibia, for at få dem til at lægge fibernet ned i den
resterende del af Mogenstrup. Svaret fra begge selskaber er at hvis
interessen er der så vil man se på mulighederne. Jeg har via FB set at to
personer ville gå sammen for at være ”ambassadører” for Fibia. Vi må se
hvad der sker. Jeg har flere gange opfordret mogenstrupborgerne, via FB,
til at melde sig på som interesseret.
Jeg har ligeledes taget kontakt til TU omkring cykelstiforbindelsen fra
tunnellen i Lov og til busstoppet ved Lov Sønderskovvej. Jeg har i øvrig
oplevet at henvende mig til forvaltningen og måtte rykke flere gange på svar
og det har taget uger.
Tirsdag den 24-9 kl 16,00 skrev jeg til forvaltningen igen og sendte samtidig
mailen til Helle Jessen. 3 timer senere lå der svar fra Helle. Det er DSB der
forsinker anlægsarbejdet, de er ikke færdige med deres opgaver.
Jeg har deltaget i planlægningsmøde til Stormødet som blev afholdt i
lørdags.
Vi var repræsenteret med 5 medlemmer, flot, tak for jeres deltagelse.
Dagens Facilitator var Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen.
I kan se mere til Tyge på www.landsbyhojskolen.dk
Jeg synes personligt at jeg fik meget ud af dagen. Håber også at I nød
dagen.
Der var flere punkter som jeg tog til mig, bl, a. oprettelse af en ”Grejbank”
samt en ”Velkomstfolder” Det synes jeg vi skal arbejde med. Især
velkomstfolderen vil være godt at få trykt. Lige hvordan vi gør må vi tale om,

men jeg kunne forestille mig at der var to som gik sammen om at komme
med forslag til en sådan.
Et punkt som jeg blev særlig opmærksom på som Tyge Mortensen
fremhævede var en fælles platform for alle lokalråd hvor der kunne
udveksles ideer og lignende mellem rådene.
Det samme forslag havde jeg med til Formandsmødet i Glumsø.
Jeg tog kontakt til byrådsmedlem Aligo Francis for at høre om han havde
forbindelser til nogle der kunne bruge fjernsynene fra kroen. Det havde han,
han ville kontakte mig i denne uge og komme herud for at se hvad det var.
Jeg har som sagt, deltaget i Lokalrådsformandsmøde i Glumsø.
Der kom et par interessante oplysninger frem.
Opdatering på ekstrapuljen: Der er brugt ca kr.210,000 siden oprettelsen i
2017
Der er PT ca kr. 30,000 tilbage og der mangler kr. 40,000 som ikke blev
brugt i 2017
Der stilles forslag om at det årlige tilskud til lokalrådene stiger til kr. 15,000
Endvidere ønskes ”Godt liv på landet” videreført med årlige kr 150,000 til
fordeling mellem rådene til at højne og fremme aktivitetsniveauet i
områderne.
Et opråb fra Lille Næstved Lokalråd: Vær opmærksom at NK arbejder med
om -klassificering af veje. Lokalrådet har henstillet til TU at alle lokalråd
inddrages i processen.
Vi skal, lige om lidt, til børneteater.
Det lykkedes at skaffe selve forestillingen betalt af NK og så at hente kr.
4000,00 i lokalrådenes fællespulje.
Hallejen er kr. 348,00 pr time og vi bør kunne være færdige til kl 16,00
Dermed kan vi tilbyde en gratis forestilling til glæde for vores lokalsamfund.
Der skulle således også være penge til pandekager og saftevand.
Det skal siges at Per og undertegnede har åbnet op for at børn fra
Tappernøje området, kan komme med.
Hvis vi ikke er medlem i Fladså Hallen, bør vi tegne et medlemskab.
Jeg har endnu engang renoveret infotavlerne ved Naturområdet
Stejlehøjen.
Jeg har en forventning om at de denne gang kan holde lidt længere.
Jeg har via Facebook opfordret til at der oprettes et Plejelaug som kan tage
sig af området, det er allerede ved at gro til igen.
Jeg har mailet til Michael Krogh, NK og forelagt ham problemet.
Kunne Mogenstrup Grundejerforening ikke være Primus Motor på sådan et
projekt, I samarbejde med de andre Grundejerforeninger og kommunen.
Jeg mener det må være i alles interesse at området bevares og passes, det
er for stor en opgave for to eller tre personer.
Jeg har mailet med Erik Andreasen Boligkontoret Danmark. Sælger har
skiftet administrerende direktør hvilket ikke har fremmet forhandlingerne.
Til slut vil jeg bede jer tage stilling til om vi skal tillade virksomheder at
lægge deres logo på vores infoskærme. Det er et spørgsmål som Per og jeg
har talt om.
Det kunne være et oplagt emne til næste møde, eller nu under eventuelt.
Det vedtages, at Lokalrådet tegner medlemskab i Fladså Hallen.
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Kassereren.

Skaterbanen

Børneteater

Evaluering af ”spis
sammen” 15-9-19.

Orientering om økonomien. Bilag er sendt ud. Intet at bemærke.
Forslag fra idrætsforeninger om at oprette en forening.
Tina har haft kontakt til forskellige foreninger mhp at en forening tager
skaterbanen som en underafdeling. Afventer om der er nogen der byder ind.
Vi bakker op om, at Tina arbejder videre med det.

Teaterforestillingen i Fladså Hallen 6-10-2019
Medhjælpere 2-3 personer kl. 11,00.
Per, Ib, Jørgen og Anne kan hjælpe.
Da Chris har meldt afbud til dagens møde, udsættes evaluering.
Orientering om møde med halinspektør Brian Hansen – Fladså Hallen
Evt. Hallen som legeland, forslag om 3-4 arrangementer om året.

Møde med den nye
halinspektør
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Eventuelt

Næste møde

Er det en ide at lave en velkomstfolder til tilflyttere? Er det en ide at blive
mere synlige i Næstved Kommunes velkomstfolder?
Er det en ide at lave en ”avis” med nyheder fra området?
Skal vi genoptage Halfest?
Der arbejdes videre med ovenstående.
Lokalrådet bakker op om halfest.
Der er flere foreninger der er interesseret i at tjene ved at hjælpe til.
Forslag til punkter til kommende møder:
Velkomstbrochure
Grejbank
Evaluering af Spis sammen 15.09.19.
Indhold/retningslinjer for vores infoskærmene
Lokalrådenes fællesmøde får ros.
Der er lavet et udspil i kommunen til en etape 1 af cykelsti, mere på næste
møde.

5.11.19, kl. 19.00
Anne Haahr Petersen

Referent.

