Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde
Dato og kl.:
Tirsdag den 04-02-2020
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.
Tilstede.
Susanne, Per, Varnny, Ib,
Jørgen, Chris, Anne, Tina

Dagsorden
1
2

Mogenstrup
Indbudt.

Afbud:
Christian

1. Udgave.

Sidste referat.

Godkendelse af
dagsorden.

Formanden.

Så kom vi ind i 2020.
Velkommen til et nyt arbejdsår, jeg håber at I alle er klar til de opgaver der
venter samt har gode ideer til initiativer, til glæde for vores område.
Kassereren har lavet regnskabet færdigt og det ser ud til at der er penge til
nye initiativer. Mere om det senere.
Per og jeg har været til møde i Fuglebjerg og vi har holdt møde med
Boligkontoret Danmark.
Vi skal også lige drøfte lidt planlægning af Generalforsamlingen den 18
marts.
Jeg har hjulpet SSP i Næstved med ophængning af plakater om Internet
sikkerhed. Plakaterne afhentede jeg i Næstved og der er sat op i
Dagli`Brugsen og Børnehaven samt hos Nordtex. Skole og hal tager andre
sig af.
Foredraget, Den 2 marts kl. 19,00 i Fladså Hallens selskabslokale, om
cykelturen fra Sydspidsen af Sydamerika og til Alaska er sat på plads.
Der er kommet kr. 8000,- til dækning af foredraget og lokaleleje fra
Lokalrådenes Fællespulje.
Avisen ”Sjællandske” har lavet et interview med de unge mennesker, det
kommer her engang februar måned.
Der skal oprettes ” en begivenhed” på Facebook, det taget LCM sig af.
Vi, Jan Olsen og jeg, har talt om evt. billetter for at holde styr på antallet af
gæster.
Morten i Dagli`Brugsen har lovet at stå for uddeling.
Jeg kunne godt tænke mig om der kunne opbygges en scene på 30-40 cm
over gulvet, det vil gøre det nemmere at følge med for dem som sidder langt
tilbage i lokalet.
LCM vil stå for salg af øl og vand, det kunne give dem en lille ekstra
indtægt.
Dette vil de aftale nærmere på deres bestyrelsesmøde den 11-2.
Foredraget starter som sagt kl. 19,00 og kører over to timer med en lille
pause lagt ind.
Jeg var i lørdags til Formandsmøde i Tybjerg.
I første del af mødet deltog Mette fra Borgerservice. Mette er jo
lokalrådenes bindeled til administrationen og politikerne.
Vi drøftede bl. a at få hævet lokalrådenes års penge fra 10 til 15000,forslaget var faktisk med da vi holdt fællesmødet på Rønnebæksholm men
vi havde nok ikke fået det tydeliggjort nok.
Det kommer med på et kulturudvalg/lokalrådsformandsmøde sidst i marts.
Vi drøftede, meget intenst, måden som fordelingsudvalget håndterer
fællespuljen på. Det viser sig at de tolker reglerne alt for stramt når der er
søgt om midler til lokalrådene.
Der er kun de regler som vi selv vedtager og dette tages op til en drøftelse,
formændene imellem, måske kommer der et nyt fordelingsudvalg.
Det betyder at der selvfølgelig kan søges midler til gentagne

arrangementer, så som den årlige høstfest eller lignende.
Det vigtigste er at pengene bliver brugt ellers bliver bevillingerne jo bare
skåret ned.
Der var nogle bemærkninger til teksten i den nye samarbejdsaftale.
I den står der at borgere og lokalråd kan søge midler i puljen. Denne tekst
ønskes rettet så alle ansøgninger går via lokalrådet.
Mette oplyste i øvrigt at der arbejdes på en ny hjemmeside til Næstved
Kommune.
Jeg fremlagde ideen om en BLOG på efterårets møde og Chris har været
den kreative på sagen.
Der blev taget godt imod denne og håbet er at lokalrådene vil bruge den til
formidling af interne ideer og tanker.
Næste formandsmøde afholdes af Lokalråd Fladså lørdag den 19
september 2020
Naturområdet Stejlehøjen.
Jeg har i dag 4-2-2020 talt med Michael Krogh NK.
Han vil prøve at få Gritt til at forsøge, her i foråret, at
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Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen og regnskab 2019
Kassereren har sendt regnskab ud inden mødet.
Regnskab gennemgås. Der foreslås ændringer, så regnskabet er mere
tydeligt. Chris tilretter.

Mogenstrup kro

Redegørelse fra mødet med Boligkontoret Danmark 27-1-2020
Der har været møde 27.1 med Boligkontor Danmark. Der var ikke noget nyt
derfra i denne omgang.
Der var en god snak om tingene og kroen blev fremvist.
Næste møde mellem kommune og Boligkontor Danmark er d. 11.02.20

DSB – Fladsågården

Lokalplansforslag i høring.
Kommuneplantillæg gennemgås. Det undrer os, at der bl.a. ikke er taget
stilling til vejføring ind til området.
Per sender de – for lokalrådet – nye dokumenter fra Næstveds hjemmeside
rundt til os alle.
Vi undersøger nærmere.
Vi vil opfordre kommunen til at flytte borgermødet d. 05.03.20 fra
samlingssalen på Fladsåskolen til hallen, da vi ikke tror der er tilstrækkelig
plads på skolen. Desuden rykke tidspunktet, så det ikke ligger i almindelig
arbejdstid, således at flest muligt får mulighed for at deltage.

(Velkomst) Folder

Oplæg til ny folder – Lokalråd Fladså.
Vi lader os inspirere af Vestlandets folder, som er kortfattet med henvisning
til lokalrådets hjemmeside.
Per, Chris og Tina laver et oplæg.

Deltagelse i
Aktiv Fritid i
Fladså.

Skater Projektet

Bemanding af stand i Fladså Hallen. - Halfest?
Der er møde på torsdag, hvor datoen fastsættes. Tina giver besked til os. Vi
afventer.

Thomas er ved at udarbejde et projekt for Fuglebjergs borgere, som
samlingssted med bord/bænk scene og ikke mindst et multianlæg med
skater og andre faciliteter. Et projekt som nok andrager 6 mill. Kr og bygges
over de næste 3-5 år.
Projektet er i samarbejde med Næstved kommune. Kommunen frigiver
arealet til dette projekt samt etablerer stianlæg og belysning.
Planen er at stedet skal være Fuglebjergs midtpunkt/mødested for alle
aldre.
Thomas oplyste, at det vigtigste er at udarbejde en analyse af behov og
ønsker, samt få etableret en styregruppe blandt de interesserede.

Analysen kan laves gennem Google Forms, og den er et vigtigt redskab for,
om der er opbakning til projektet.
Dette arbejde er mere end vi som lokalråd kan magte.
Lokalråd Fladså foreslår derfor, at Aktiv Fritid Fladså bliver tovholder på
denne undersøgelse, da de har tæt kontakt til de etablerede
idrætsforeninger i området, og derfor er tæt på brugerfladen.
Thomas oplyste, at det er lettere at søge og få penge til et multianlæg (flere
brugere) end til et enkeltstående projekt (skaterbane).
Lokalråd Fladså foreslår, at kommunen tages med i arbejdet. Måske kunne
projektet udvides til at omfatte, helt eller delvis, de eksisterende
håndboldbaner og ikke kun det asfalterede areal på 14x42 m.
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GF 2020

Lige lidt planlægning af aftenen.
Alle tilstedeværende der er på valg ønsker at genopstille.
Varnny annoncerer GF
Mette fra nærpolitiet inviteres til at holde oplæg.
Vi mødes kl. 18.

Eventuelt.
Vi drøfter forskellige muligheder for at bruge info skærmene til at give flere
informationer. Fx ”DSB-projekt, se lokalrådets hjemmeside”
Per orienterer om at plan-og ejendomsudvalget har vedtaget at gå i gang
med lokalplan for Mogenstrup.
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Næste møde.
Næste møder.
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Referent.

Fastlæggelse af mødedatoer frem mod sommerferien
10.03, 12.05, 16.06
Anne Haahr Petersen

