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Fladså

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato og kl.:
Onsdag den 07-10-2020
Kl. 19:00
Sted. Menighedshuset
Tilstede.
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Godkendelse af
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Konstituering.

Formanden siden
sidst.

Mogenstrup
Indbudt.

Afbud:
Tina

Sidste referat: Godkendt

Godkendt

Næstformand Per Grand, sekretær Anne Haahr Petersen.
30-8 havde vi Dansk Rakkerpak på besøg på græsarealet ved Nortex. Der
kom godt 60 personer og overværede forestillingen. Det må være i orden.
Vores sti/naturområde fra Mogenstrup til Fårebakkerne kom med i de netop
afsluttede budgetforhandlinger i kommunen og der er vedtaget at der skal
være penge til noget, hvor meget og hvordan ved vi ikke men jeg har gjort
opmærksom på at vi vil være med fra starten så vi ikke får et projekt trukket
ned over hovedet.
Vi fik overstået vores GF Det var ikke det store fremmøde, nærmest bare
ægtefæller til bestyrelsen. Kan vi gøre det bedre næste år, vi drøfter det
under punkt 5.
Jeg er af Borgmester Carsten Rasmussen udpeget til at være den ene af
kommunens repræsentanter i bedømmelsesudvalget til
arkitektkonkurrencen på krobyggeriet, den anden er Direktør Sven KofoedHansen.
Jeg har været til orienteringsmøde om den nye affaldsordning, jeg skal
forsøge under punkt 9 at redegøre lidt mere for hvad der er hovedpunkterne
i den.
Jeg har misset et møde om den nye kommuneplan, jeg havde sat mødet
ind til den 29-10 som det først var annonceret, siden blev det rettet til 29-9
og det har jeg ikke været nok opmærksom på, beklager.
Mandag den 26 oktober er der Dialogmøde på Holmegård Værk, det er
Demokrati og Kulturudvalget der inviterer. Der må kun komme en fra hver
lokalråd. Coronaregler.
Lokalråd Fladså har hold møde det sædvanlige halvårsmøde med de andre
lokalråd, vi var 8 lokalråd ud af 14, en skulle til begravelse, en var i Jylland,
en mente vi skulle vente til næste år, og nogle hørte jeg ikke fra. Vi havde
en god dialog om forskellige emner, jeg har rundsendt referatet til jer også
så I kan se hvad vi brugte formiddagen på. Stor tak til Jørgen og Susanne
for hjælp på dagen.
Som I nok har set blev forslaget om omklassificering af vejene taget af
dagsordenen på Byrådsmødet, i sidste øjeblik, der blev lidt diskussion om
hvem der havde fået kolde fødder, men et er sikkert, venstres medlemmer i
Teknisk Udvalg havde sagt ja til forslaget men nok ikke fået der helt afklaret
med deres bagland, der nærmer sig valgår i kommunerne.
Vi skal nok forvente at forslaget dukker op igen senere i et nyt Byråd.
Spøgelser på kroen, ja det var der, der var noget/nogen der spurgte til hvad
der foregik, hvorfor er I her, hvad vil I samt et eller andet på toiletgangen
bag receptionen, noget med stoffer, det skulle holdes hemmeligt, koldt vand
fra en bruser ????
Jeg har rykket Anna C Møhl, redaktør på Sjællandske for en aftale med Puk
Damsgaard, tidshorisonten for et foredrag kan meget vel være et lille års tid,

så hvis hun kan få en aftale kan vi begynde at planlægge datoen og stedet.
Jeg har haft kontakt til Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp om de godt 50
fjernsyn vi har på kroen. Folkekirkens Nødhjælp var interesseret og ville
vende tilbage, men mere er der ikke sket så mon ikke det bliver ved det.
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Kassereren

Orientering om økonomien.
Intet at bemærke
Vi vedtager, at regnskabet lægges på hjemmesiden.

GF 2020

Ros og ris
Meget få mødte op. Kan det skyldes Corona-virus?
Det er svært at finde ”trækplaster”, så flere møder op.
Det er ærgerligt, da der jævnligt er heftige debatter på FB, som det kunne
være relevant at drøfte med LR på GF. Vi vil være mere aktive på infoskærmene, så vi ”high-lighter” de projekter vi arbejder med. Chris vil arbejde
videre med dette.

Kroen

Loppemarken- Tidskapsel m m
Der forsvinder effekter fra kroen.
Vedr. loppemarked:
Loppemarked: grundet Corona kan vi ikke lave loppemarked, da ingen
kender tidshorisonten for forsamlingsforbud.
Kan vi lave et alternativt loppemarked virtuelt ”Click and collect”? F.eks. på
Fb, marketplace. Chris vil høre om nogen er interesseret i at hjælpe os med
det.
I annoncerer på hjemmesiden og på infoskærmene om, at der ikke bliver
noget loppemarked, men at vi arbejder på en anden løsning.
Tidskapsel:
Der er fundet effekter til en tidskapsel.

Stejlehøjen

Oprettelse af plejelaug? Orientering om status.
Vi afventer et udspil fra kommunen vedr. plejelaug.

Fælles henvendelse til
grundejere.

Mogenstrup Grundejerforening og Lokalrådet i fælles henvendelse til
grundejere.
Henvendelse ang. Ny asfalt på Fortov på Mogenstrup Parkvej (fra Netto til
svinget) j. Grundejerforeningen tager sig af henvendelse til de grundejere,
som har beplantning, der slår rødder ud i fortovet.
Lokalrådet vil presse på for at fortovet gøres bredere. Per finder det skriv
frem, som tidligere er lavet.

Den nye
affaldsordning.

Forsøg på at redegøre for, hvad det går ud på.
Varnny orienterer om processen.

Møde med foreninger.

Skal lokalrådet arrangere møde med foreninger og menighedsråd?
Tema: Hvad kan lokalrådet gøre for foreningerne? Styrket samarbejde
i lokalområdet.
Kan vi etablere et tæt samarbejde med foreninger, bylaug, menighedsråd
om fx diverse arrangementer?
Hvad er vi hver især gode til? Hvordan kan vi inspirere hinanden? Skal vi
skiftes til at være værter?
Lokalrådet vil gerne være initiativtager til ovenstående. Vi ”summer” videre
hen over vinteren, inden endelig stillingtagen til form og indhold.
d. 04.12.20, kl. 18:00 hos Varnny.
Anne arrangerer mad.

Næste møde.
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Eventuelt.

Referent.

Der er et forslag om, at der kan gå får på Stejlehøjen i forhold til naturpleje.
Chris stikker en finger i jorden, om nogen kunne have lyst til at varetage en
sådan opgave.
Råstofplanen er i høring fra d. 09.10.20-11.12.20. Per lægger et link til dette
på hjemmesiden.
Der er ikke nyt om fitness center i Mogenstrup.
De ubebyggede grunde i Lov: Kommunen skal passe området, og har
orienteret om, at det slås 2 gange årligt. Dette ser dog ikke ud til at blive
gjort. Og Per retter henvendelse derfor henvendelse til kommunen igen
vedr. dette.
Anne Haahr Petersen.

