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1. Udgave.

Sidste referat. Godkendt

Der tilføjes pkt. 9

Jeg håber at I alle har haft en god sommer selv om vejret først ny er blevet
rigtig sommerligt.
På sidste møde talte vi om at Coronakrisen var ved at ebbe ud. Det er den
så ikke alligevel.
Der har ikke været de store begivenheder siden sidst. Sommeren har lagt
en dæmper på mange af dagligdagens aktiviteter.
Vi har 9 punkter på vores dagsorden.
Af ventende opgaver er møde med kommunen om Stejlehøjen og Plejelaug.
Jeg forsøger at få et møde med Michael Krogh og den/ de personer som
skal tage over efter Gritt.
Vi har også et møde med Fladsåskolen som blev aflyst i foråret, det må vi
vende tilbage til når nu skolerne er kommet i gang.
Jeg sendte Teknisk Udvalgs dagsorden til Jørgen Stange- Mogenstrup
grundejerforening. På TU mødet i går 10-8-2020 fremgår det at man nu
tager fat på at få ændret status på rigtig mange veje og gøre dem til private
veje. Det er en proces som nok skal være færdig i denne byrådssamling for
at den kan vedtages efter næste byrådsvalg. Her bør grundejerforeninger
og bylaug være på vagt, det vil medføre store omkostninger for borgerne,
selv at skulle stå for vedligeholdelse og snerydning, gadelys m m.
I forhold til evt. privatisering af veje. Grundejerforeningerne bør være
opmærksomme på dette, og hvis det bliver besluttet, anbefales det, at gf
laver særligt vejråd med særskilt økonomi til vedligehold af veje. Vejene
skal have en vis standard inden de kan overdrages til gf.
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Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen og krokonto.
Intet nyt.

Lovvej

2-1 vej – Ros og kritik
Det er vores indtryk, at folk ikke helt har fundet ud af at bruge den efter
hensigten, men vi forventer, at det kommer med tiden. Der er nu kommet
skiltning, der viser hvordan man skal køre på vejen. Og forventeligt bliver
den gamle cykelsti bliver til en gangsti.

Dansk Rakkerpak

Tid, sted, flyers, bannere, corona regler m.m
Vi forventer at det bliver udendørs forestilling, men hvis det skulle blive
møgvejr, har vi mulighed for at gå i hallen.
Annoncering, ændring i vedtægter og andet.
Kan vi aflevere flyers i børnehaven og på skolen indskolingen.
Fladsåskolen, afd. Mogenstrup, Hammer Privatskole. Kombineret med et
banner på det grønne areal hvor vi afholder det.
Vi printer 500 stk. flyers.
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GF 2020

D. 10.09.20, kl. 19:00 i Fladsåhallen.
Vi ønsker ændring af eksisterende indvarsling til: ”Generalforsamlingen
indvarsles med 3 ugers varsel i digitale medier”. Som minimum på
lokalrådets officielle hjemmeside.
Lokalrådet er værter med øl og vand.

Kroen.

Loppemarked 5-9-2020- annoncering, Corona regler m.m.
Vi udskyder og afventer Coronasituationen.
Måske kan vi være heldige at det bliver muligt i efterårsferien.

Motionscenter

Motionscenter i Mogenstrup- Per orienterer
Brøderup Fitness v/Lise Henriksen ønsker at lave motionscenter i
Mogenstrup. Hun har aktuelt kig på en grund ved Pizzariaet, og er i dialog
med kommunen om dette. Per er i dialog Lise Henriksen vedr. dette. Per vil
kontakte kommunen mhp at opfordre til at fremme sagen, så grunden
snarest bliver klar til salg.

Stier i området

Varnny har haft møde med Michael Krog fra Næstved kommune(natur og
vand) og stavgangsdamerne. Stierne for foden af Åsen og Kirkestien, bliver
skiltet/mærket med trampesti, der bliver ryddet snart.
Mulig natursti fra Ådalen til Fårebakkerne, der er rettet henvendelse til DSB
vedr. (se vedhæftede).

Eventuelt

Spørgsmål fra Brugsen
Brugsen afholder forenings- og idrætsdag d. 4.10.20, kl. 13-16, og har
spurgt om vi vil have en stand der.
Vi synes, det er ærgerligt at kalde det forenings- og idrætsdag, idet det
konflikter med aktiv fritid Fladsås interesser.
Tina og Varnny laver et skriv til Brugsens bestyrelsen, hvor der appelleres
til, at arrangementet døbes om.

