Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde referat
Dato og kl.:
Tirsdag den 10-03-2020
Kl. 19,00
Sted. Åvænget 38
Tilstede.
Ib, Per, Varnny, Susanne,
Chris, Tina, Anne
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Godkendelse af
dagsorden.

Formanden.

Mogenstrup
Indbudt.

Afbud:
Jørgen

1. Udgave.

Sidste referat.

Godkendt
Mogenstrup den 10-3-2020
Formanden siden sidst.
Der har da været en del aktivitet siden sidst.
Der var et møde som jeg desværre overså, det var på kommunen om Ren
Natur. Vi var inviteret til at komme med forslag til skralderuter, det hvor
foreninger kan byde ind på en rute ag så gå ud og samle affald og få en
præmie på kr. 3000.
Jeg fik dog alligevel aftalt en rute der går fra krydset Lovvej – Præstø
Landevej til Fladsågårdsvej – Pederstrupvej frem til rundkørslen ved
Stejlehøjen.
Vi har nu to ruter her i området i planen for i år. Den anden rute går fra
Lovvej til Bøgesø.
Per og jeg har været til et møde med kommunen. Vi blev indkaldt som
(rådgivere) i spørgsmålet om hvordan kommunen udruller at der nu skal
laves kloakering i det (åbne landskab) Altså kloak langt ude på landet, der
hvor afløbene i dag ender i en Å eller andre steder. Udrulning vil sige –
hvordan det bedst kan formidles ud til borgerne at det er nu det skal gøresDet bliver (kan blive) en sej omgang for det kommer til at koste mange
grundejere ret mange penge.
Så kan jeg oplyse at cirkus Baldoni har lagt Mogenstrup ind i deres
sommertogt.
Vi har afholdt et foredrag sammen med Lov Cykelmotion.
Vi har været til høring om DSB Værkstedet.
Vi har deltaget i Aktiv Fritid i Fladså.
Jeg har været til reception hos Tine Bulow –Fødselsdag. Endnu engang
tillykke med dagen.
Per har lagt grunden til og fået fremstillet en ny Velkomst/Info flyers i 500
eksemplarer.
Per har fremstillet billedplakater med billeder fra hele vores område, jeg har
lamineret dem så de gerne skulle kunne holde i en lang periode.
Jeg var søndag på kroen, jeg har ikke været der siden mødet med
boligkontoret sidst i januar.
Der er som jeg ser det, forsvundet noget af det kobbertøj som lå/ligger på
hylden i krostuen, det er møg ærgerligt og det er svært at se om der er
andre ting der er væk.
Jeg har bemærket at der er et Lokalplan forslag om at Privatskolen i
Hammer kan indrette skole på Blangslevvej 6. Mon vi får det tilsendt når det
er klar? Jeg forventer ikke vi har bemærkninger til dette.
Økonomiudvalget har i øvrigt godkendt lokalplanen på deres sidste møde.
Så har Politiet udgivet Dialogen igen. Jeg har rundsendt den til jer.
Per har lagt den på hjemmesiden og jeg har lagt pdf fil på Facebook.
Så kan jeg oplyse at Lokalrådet er blevet spurgt om vi ville mødes med
Fladså Skolen hvilket vi selvfølgelig har sagt ja til.
Foreløbig har Tina givet tilsagn om deltagelse. Er der andre der vil deltage,
når vi har datoen.

Per supplerer vedr. spildevand: det drejer sig om enligt beliggende
ejendomme i det åbne land, som ikke er tilsluttet den offentlige kloak. Det
drejer sig om ca. 2500 ejendomme, hvis udledning ikke lever op til
gældende krav.
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Kassereren.

Chris orienterer om kassebeholdningen og regnskab 2019

Mogenstrup kro

Sidste nyt. - Loppemarked? dato?
Varnny har haft kontakt til Bolig Danmark, vi afventer fortsat.
Desværre forsvinder der effekter fra kroen. Vi vil foreslå, at der skiftes låse
på kroen.
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DSB – Fladsågården

Lokalplansforslag i høring.
Der var godt og vel 150 fremmødte.
Vi vil gerne bakke op om Myrups gruppens bekymring vedr. tilkørselsvej,
ved at lave et skriv til Næstved kommune og bede om, at udvidelse af
Fladsågårdsvej skal være anlagt inden byggeriet går i gang. Alternativt, og
bedst, at gennemtvinge tilkørsel fra Ring Syd.
Endvidere vil vi påpege, at der er mange skolebørn, som cykler fra
Næstelsø, Brandelev, Bonderup-området via Fladsågårdsvej til skole på
Fladsåskolen afd. Mogenstrup, hvis skolevej bliver belastet af tung trafik.
Per laver et udkast.

Børneteater i 2020

Skal vi have en forestilling i år??
Per har undersøgt Villads fra Valby, men det er umiddelbart for dyrt.
Varnny har haft kontakt med Faster Cool, hvor prisen er mere velegnet til
vores budget.
Børnehaver og førskolebørn som målgruppe? Skal vi prøve at samarbejde
med børnehaver og skole om det.
Vi tænker det kan blive en gang i efteråret.
Det behøver ikke være gratis.

Generalforsamling
2020

GF den 18 /3 kl. 19:00
Vi serverer øl og vand
Per genopstiller
Kristian genopstiller ikke, men vil gerne være suppleant
Tina stiller op
Ib genopstiller
Forslag til ændring vedr. annoncering: på de digitale medier.
Vi taler om annoncering af GF. Kunne man få indstik i kirkebladet?
Kunne vi annoncere dato for næste års GF allerede på GF
Vi mødes 18:30, Varnny beder hallen om at sætte borde op.
I skrivende stund er generalforsamlingen aflyst på ubestemt tid
grundet Corona virus.
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Foredraget om
cykelturen

Eventuelt.

110 var mødt op.
Mange positive tilbagemeldinger.
En succes
Kunne vi lave lignende arrangementer?
Der kommer en række forslag til potentielle oplægsholdere.
Campingvogne på Pederstrupvej, beboerne i disse har generende/truende
adfærd. Varnny orienterer Mette fra lokalpolitiet.
Reklame: Reklameplads i hallen, koster 1800 kr. om året
Brochure/magasin holder i Brugsen, har vi fået lov til, hvor flere foreninger
har mulighed for at lægge deres brochurer. Per undersøger.
Fladsåskolen afd. Mogenstrup vil gerne have et møde med os på opfordring

fra kommunen. Vi vil gerne mødes med skolen. Vi vil gerne være en aktiv
medspiller i forhold til at støtte op om/samarbejde med skolen som lokal
institution.
Varnny skriver ud, når der er fastsat en dato for møde. Dem der er
interesserede i at deltage, giver Varnny besked herefter.
Chris har ros til Aktiv fritid Fladså, for et godt arrangement.
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Næste møde

12- maj kl. 19:00
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Referent.

Anne Haahr Petersen

