Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde
Dato og kl.:
Torsdag den 10-06-2021
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset
Tilstede.
Per, Jørgen, Susanne, Ib,
Varnny, Anne
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Godkendelse af
dagsorden.

Mogenstrup
Indbudt.

Afbud:
Tina. Chris

1. Udgave.

Sidste referat.

Godkendt

Formanden.

Der er ikke sket så meget, udover at Cirkus Baldoni kom forbi.
Det var vist en kæmpe succes med alt udsolgt.
Vi leverede vand til pladsen fra brugsen, Ib hjalp med at udlægge slanger.
Græsset blev slået af fru grundejerforeningsformand, tak for det.
Tak til den nye ejer af arealet for lån af pladsen.
Vi skal finde et nyt sted hvis vi skal kunne tilbyde Baldoni at komme til vores
område næste år.

Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen. Kassereren er fraværende.
Vi har stadig penge på kontoen, da det – grundet Corona -ikke har været
muligt at lave arrangementer.
Vi får 5000 kr. mere end vi plejer i 2021 og 2022, vi påtænker at lave noget
for børnene i området. Der skal dokumenteres for anvendelsen af de 5000
kr.

Generalforsamling

21.06.21, kl. 18:30 i Menighedshuset Mogenstrup.
Lokalrådet er værter med øl og vand.
Vi har drøftet ændringsforslag til vedtægter, som lægges frem til vedtagelse
på generalforsamlingen.

Gadeteater

Gadeteater på p-pladsen bag Dagli’ Brugsen den 26-6-kl-14:00.
Jørgen, Susanne, Varnny og Ib kan hjælpe på dagen.
Brugsen spørger om de må lave en bod på dagen, dette drøfter Varnny
med Gadeteatret og giver besked til Brugsen.

Kroen

Lokalrådet havde planer om at holde loppemarked over effekter fra kroen,
når der alligevel afholdes loppemarked på P-pladsen foran kroen. Men da
kroens salg fortsat er uafklaret, bliver det ikke aktuelt.

Kommunalvalg
Hvad har vi af ønsker til politikerne i de kommende år.
Cykelsti mellem Mogenstrup og Næstved
Ungdomsklub
Festplads i byen til fx cirkus, marked, teater og lignende.

Møde med foreninger i
Fladså.

Fællesmøde om Skaterbane og andre faciliteter.
Oplæg til møde vedr. fritidsaktiviteter med henblik på at lave en workshop
vedr. ønsker for fritidsaktiviteter. De lokale foreninger er medtænkt. Der
arbejdes videre med ideen.

Mødedatoer.

Næste møde 24.08.21, kl. 19:00.
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Stejlehøjen plejelaug

Eventuelt

Referent

Michael Krog fra Næstved kommune ønsker, at der oprettes et plejelaug til
vedligehold af området. Vi ser om det er muligt.

Varnny, Susanne og Ib deltager i ”Få din nabo til at blive boende”.
Der kan søges midler til at afholde mindre motionsløb via Nordea Fonden.
Vi synes, det lyder som en god ide, og Varnny ser på hvornår der er
ansøgningsfrist.
Status på Outdoor gaming: Der er indkøbt udstyr. Og de forventer at
afholde de første seancer i løbet af sommeren.
Grundejerforeningen har fået henvendelser om høj musik og anden støj.
Jørgen drøfter, som formand for grundejerforeningen, sagen med
lokalbetjenten. Per kontakter Næstved kommune vedr. ordensregler.

Anne Haahr Petersen.

