Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde
Dato og kl.:
Tirsdag den 16-06-2020
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset
Tilstede.
Varnny, Chris, Susanne,
Jørgen, Tina, Per, Ib, Anne

Dagsorden
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Godkendelse af
dagsorden.

Mogenstrup
Indbudt.

Afbud:
Christian
fraværende.

1. Udgave.

Sidste referat. Ingen bemærkninger

Godkendt med punkt 8 Flyers kasse, punkt 9 høringsbrev vedr kroen,
punkt 10: manglende høring vedr. dispensation, forespørgsel fra
Karrebæksminde lokalråd, vedr. vedtægter §2 og 4.

Formanden.
Formanden siden sidst.
Coronatiden er ved at være forbi, håber vi.
Hvad er tiden siden sidste møde så gået med? Ja, noget er der sket.
Vi har hjulpet Nærpolitiet med plakater som har været sat op på strategiske
steder for at gøre opmærksom på forsamlingsforbuddet. Nu er de også
fjernet igen.
Når vi er ved politiet, så er de meget opmærksomme på problemet på
Pederstrupvej, de kommer der gentagne gange for at skabe ro. Der er stor
vrede i området over det der foregår, skolebørnene tør ikke gå forbi mere.
Der var optræk til selvtægt på Facebook og jeg forsøgte at dysse
gemytterne ned ved at bede om at udvise tålmodighed. Jeg tog, på vegne
af lokalrådet kontakt til Borgmester Carsten Rasmussen for derigennem at
få fokus på sagen, den er videregivet til Byggemyndighederne. Måske de
sociale myndigheder også burde involveres.
Det har været småt med møder men der er dog kommet lidt gang i det igen.
Jeg har, igen på vegne af lokalrådet, holdt møde med ”Stavgangspigerne”
det er Anne Duelund, Inge Petersen og Bente Hansen. De startede i 2005
en forespørgsel til Næstved Kommune om forbedrede stiforløb i
Mogenstrup området, det være sig bedre afmærkninger og opsætning af
oversigtskort.
Deres papirer viste at de havde taget kontakt til det daværende lokalråd i
2012 men der skete ikke noget. Jeg havde oplyst om at jeg havde møde
med Park og Vej angående Kirkestien bag betonfabrikken og så mente de
at jeg havde den gode kontakt til kommunen som de ikke kunne få. Jeg fik
en aftale med Michael Krogh om et møde herude med Stavgangspigerne og
undertegnede, på Mogenstrup Kro og derefter en vandring ud gennem
skoven til grusgraven. Vi forelagde ”pigernes” ønsker og jeg tilføjede
ønskerne om en stiforløb bag om Genbrugspladsen samt et stiforløb langs
Fladsåen fra Ådalen til Fårebakkerne. Nogle af ønskerne kunne nok
opfyldes straks men ikke alt. Fra 2022 er der oprettet en pulje til stier, der
kan så ansøges om midler til etablering af dem.
Det er DSB der skal give en eventuel tilladelse til at der kan etableres
stiforløb langs Fladsåen til Fladsågårdsvej. Lokalrådet tager kontakt,
Michael Krogh har telefonnummer til DSB
MK oplyste at der i kommunen arbejdes intens med sammenhængende
stiforløb samt en ensretning af skiltning og piktogrammer. Der er også
arbejde med at etablerer stiforbindelse fra Næstved Bymidte til enden af
Mogenstrup Ås på Bøgesøvej- Ås stien, den jeg mener skal hedde
Troldestien- Kommunen overtager nogle områder omkring Fladsågården,
bl, a. den lille skov hvor der er rasteplads- den hedder Elnaslund- og der vil
man etablere stiforløb.
Jeg aftalte med MK at vi senere og snarest vil anmode om møde angående

Stejlehøjen for at få oprettet et plejelaug. Dette plejelaug kunne også
tænkes at deltage i vedligeholdelse af andre stiforløb, stadig i samarbejde
med kommunen.
Det er måske tid for genåbning af Infoskærmene. Foreningerne kunne så
komme med deres sommer og efterårsprogrammer.
Fredag meddelte kommunen, ved Anders Østergård, at man nu tager fat på
at omdanne Lovvej fra Netto til rundkørslen ved Stejlehøjen til 2-1 vej.
Det har givet noget øffen på Facebook men jeg forsvarer det med at det er
cyklisterne der skal have sikre og bedre vilkår, på denne strækning.
Cykelforbindelse fra Lov Sønderskov til Landevejen gøres færdig til
efteråret.
Myrup Aktionsgruppen oplyser at de holder møde på Fårebakkerne den 256-2020 kl 19,00 Medbring selv kaffen. Vi lægger det ud på vores
hjemmeside.
For nogen tid siden, læste jeg at Puk Damsgaard havde fået endnu en pris.
Jeg grundede lidt over det og kontaktede Redaktør Anna C. Møhl på
Sjællandske for at høre om de -avisen -ville være med til at arrangere et
foredrag med Puk, i Fladså Hallen.
Jeg har netop fået svar fra Anna, – de kan godt lide ideen- vi hører
nærmere.
Per og jeg luftede en ide om at vores lokale firmaer kunne få et logo på
vores hjemmeside.
Jeg tog kontakt til alle vores bylaug for derigennem at få de lokale firmaer til
at melde sig på, men der er ikke kommet nogen respons, så det må ikke
være interessant.
Der er kommet fra kommunen om Bredbåndspuljen 2020 der er
ansøgningsfrist i oktober.
Vi vil sende det rundt til Bylaug.
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Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen og regnskab 2019.
Sikkerhedsforanstaltninger vedr. hvidvask, alle bestyrelsesmedlemmer skal
aflevere kopi af sygesikringsbevis og billedlegitimation.

Mogenstrup kro.

Sidste nyt.
Kommunen har godkendt nedrivning, og der er kommet en tegning af det
nye fælleshus.
Vedr. loppemarked: grundet Covid-19 udsættes datoen til først i september.
Indsigelser fra tidl. Direktør Bent Olsen på kroen vedr. de betonformationer
der er foran kroen på tegningen af det nye fælleshus), der ønsker han
bøgehæk. Bent Olsen gjorde opmærksom på, at han har en del effekter fra
kroen, hvis noget kan kopieres til det nye fælleshus.
Henrik Thorsvang er interesseret i vinduerne fra kroens facade til sit
museum i Stege.

Stier

Stier i området. Etablering af Plejelaug., dette er et ønske fra Varnny for at
få passet stejlehøjen og stierne. Der er dårlige erfaringer fra plejelaug ved
stejlehøjen, hvor oplevelsen var, at kommunen ikke leverede det de er
forpligtet til.
3 forskellige stier/systemer ønskes. Der er dialog med kommunen vedr.
etablering, ensartet skiltning og vedligehold.
Varnny følger op på det.

Teater i 2020

Dansk Rakkerpak.
Kontrakten er underskrevet. Det er d. 30.08.20. Det er kl. 16,00
Der er kommet plakater og noget reklamemateriale vi kan bruge elektronisk.
Forestillingen er gratis for publikum.
Børneteater i november uge 44-45? Vi undersøger dette. Faster Cool?
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GF 2020

Orientering om dato, tid, og sted.
10.09.20, kl. 19:00. i Fladsåhallen.
Mette fra Nærpolitiet kommer og holder et oplæg.
LR er vært med øl/vand

Flyers holdere

Det har vi fået grønt lys for. Drøftelse af, hvor de bedst placeres.
11.08, 07.10, 10.09(Generalforsamling)

Nye mødedatoer 2020
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Høringsbrev vedr.
kroen

Vi bør svare på det høringsbrev der er kommet fra kommunen. Vi har ikke
indsigelser.
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Forespørgsel fra
lokalråd
Karrebæksminde

Lokalrådet i Karrebæksminde har henvendt sig til kommunen, idet de
oplever, at §2 og §4 ikke overholdes. Mailkorrespondance er sendt til alle
lokalråd i Næstved kommune, idet de ønsker at høre, om andre lokalråd har
oplevet samme udfordringer. Det oplever vi her i lokalrådet ikke. Per svarer
på henvendelsen.
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Eventuelt

