Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Tirsdag den 05-11-2019
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.
Tilstede. Varnny, Ib, Susanne,
Christian, Per, Jørgen, Anne
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Godkendelse af
dagsorden.:

Mogenstrup
Indbudt.:

Afbud:
Chris, Tina

1. Udgave.

Sidste referat.:

Pkt. 4. erstattes med drøftelse af velkomstfolder, da Chris ikke er til stede

Formanden.

Siden sidst.
Formanden – siden sidst.
Så blev det efterår, allerede november.
Jeg har siden sidst været til møde med Kommunens affaldsafdeling.
Vi var indkaldt til evaluering af ordningen og vi fik en god gennemgang af
hvordan ordningen kører i dag.
Der er ganske få fejl, ganske få klager, så det er at betragte som en succes.
Der er nogle uheldige konsekvenser af at blande glas, metal og plast
sammen men der arbejdes stadig på at løse problemerne.
De indsamlede mængder overstiger langt de forventede målsætninger.
Jeg har taget kontakt til TU omkring hastighedsdæmpning på Hammervej i
Lov.
Det er en sag som også var på dagsordenen i sidste Byrådsperiode.
Der er ingen fortov, langt mellem lysmasterne og der køres alt for stærkt
gennem byen.
Anders Østergaard skrev til mig at de ikke kunne finde en sag på det så jeg
har været i Lov for at tage billeder og sammen med dem sendt en
redegørelse om forholdene. Park og Vej vil se på det og sætte det på deres
dagsorden i 2020.
Jeg har ligeledes forespurgt på om Anders Østergaard kunne give mig
oplysning om hvordan forløbet at cykelforbindelsen fra hovedgaden i Lov
under banen og til Østerskovvej skal forløbe.
Dette har jeg ikke fået svar på. Jeg frygter at de lægger krydsningen i
udmundingen af Lovvej i Landevejen og ikke oppe ved Østerskovvej.
”En krydsning ved udkørslen anser Lokalråd Fladså som farlig da
cyklisterne skal forholde sig til trafik fra 3 sider. Højre svingende og venstre
svingende fra Landevejen, samt trafikken på selve Lovvej. ”
Jeg har taget kontakt til Michael Krogh angående Stejlehøjen. Kunne der
oprettes et Plejelaug sammensat af Kommune og grundejerforeninger i
fællesskab. Jeg har bedt Michael Krogh om at tage initiativet i denne sag.
Carsten Horup har tilkendegivet at han er med på at der oprettes et
plejelaug og vil gerne deltage.
Kultur og demokratiudvalget har vedtaget at der i 2020 oprettes en ny pulje
på kr. 150,000 til lokalråds områderne. Det vil derfor være muligt at søge
midler til nye arrangementer til næste år.
Jeg kan oplyse at vi her til vores område har fået kr. 47715- siden puljen
blev oprettet. Vi er kun overgået af Glumsø der har fået kr. 50740-

Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen og regnskab. Intet nyt, idet Chris ikke er
tilstede i aften.

Velkomstfolder

Skal vi lave en velkomstfolder
Det kan måske blive for stort et arbejde, at lave en decideret velkomstfolder.
Som tilflytter får man en velkomstfolder om Næstved kommune, som er fin.

Vi vil hellere tage udgangspunkt i den gamle folder, som skal opdateres.
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Evaluering på
Emil og Træmand nr.
100

Der kom 65 tilskuere. Vi har fået ros for arrangementet. Det er alt i alt gået
som forventet.
Vi vil gerne gøre noget lignende en anden gang. Vi tager det op til foråret.

DSB og Fladsågården

Orientering om mødet med ”Myrup Aktiongruppe”
Ib, Varnny og Per har været til møde med aktionsgruppen og Kristian Skov
Andersen fra Venstre i Næstved kommune.
LR har efterfølgende været i dialog med kommunen med henblik på at få
afklaring på forespørgsler fra aktionsgruppen. Vi vil fortsat være i løbende
dialog med både aktionsgruppen og Næstved kommune.

Skaterbane og Halfest

Intet nyt, idet Tina ikke var til stede.

Evt. møde med
Grundejerforeninger
og Bylaug.

Virksomheds logoer
på vores infoskærme?
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Eventuelt.
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Næste møde.
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Referent.

Er der noget nyt, vi kan bidrage med, PT.
Varnny skriver til deltagerne fra sidste møde, for at høre om vi har noget at
mødes om. Stillingtagen til møde herefter.
Retningslinjer for meddelelser på skærmene.
Der er enighed om, at skærmene ikke skal bruges til reklame, da det vil
forstyrre foreningernes budskaber.
Vi vil til gengæld gerne være med til at gøre opmærksom på lokale
virksomheder, dette evt. med neutral tekst i forbindelse med lokalrådets
opslag med henvisning til hvor man kan finde mere information.
Skal vi lave retningslinjer for hvad der kan komme på skærmene. Tidsfrister,
opdateringer mm
Orientering om TDC
Artikel om fibernet i Mogenstrup og Lov i Sjællandske d. 29.10.19. Varnny
har efterfølgende været i dialog med TDC. Af konkurrencehensyn kan TDC
ikke oplyse hvor og hvornår de graver fibernet ned, før arbejdet går i gang.
Mogenstrup kro
Varnny har været i kontakt med Erik Andreassen fra Boligkontor Danmark,
som oplyser at First har fået ny administrerende direktør, og processen er
derfor blevet udskudt.
Varnny har haft møde med Aligo Francis vedr. fjernsynene på kroen. Har
ikke hørt fra ham siden, så vi må gå ud fra, at han ikke er interesseret.
Varnny vil høre om der kan være interesse for fjernsynene ude i Affald
Plus.
Per har været til møde om hjemmesiden på Rådhuset. Der blev talt om
hvordan siderne kan gøres mere dynamiske og foreningerne mere synlige
på siderne, vores hjemmeside blev fremhævet i forbindelse med synlighed
for foreninger.
Det er vedtaget i Plan -og Ejendomsudvalget, at der skal udarbejdes en
lokalplan for den gamle del af Mogenstrup(Pederstrup). Vi afventer.
Julefrokost – Hvornår: 10.12.19 Hvor: hos Varnny
Anne sørger for mad.
Anne Haahr Petersen.

