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Mogenstrup
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Afbud:
Tina, Chris,
Jørgen

1. Udgave.

Sidste referat.

Godkendt

Velkommen tilbage til næsten normale tilstande.
Det har været nogle lange måneder og det at vi ikke har kunne mødes har
for mig været en stor belastning.
Det er ikke altid det nemmeste at klarer spørgsmålene, udelukkende med
mail.
Det er lang tid vi skal samle op på og jeg vil forsøge at få så meget med
som muligt.
Nybyggeriet på Krohaven blev ikke til noget i denne omgang. De indkomne
forslag til boliger kunne ikke opfylde de krav der var sat. Det sidste nye er at
Boligkontoret og Flexbo Sjælland forsøger at få et byggeri igennem som
kan overholde lokalplanen og Flexbo`s ønsker.
Vi har stadig mulighed for at afholde loppemarked over de sidste effekter
når Corona restriktionerne tillader det. Der er en del der kan tages ud til
skrot hvis vi kan magte at gøre arbejdet.
Der er registreret en del hærværk i form af rudeknusning. Der har været
nogle inde i det store konferencerum, øverst i den østlige fløj. Der er malet
graffiti på væggene og på kontoret er alt indhold fra skrivebordene tømt ud
på gulvet. Der er helt sikkert også fjernet computerudstyr.
Mere under punktet eventuelt.
Vi har mulighed for at få resten –efter loppemarkedet, afsat til Hjælpecentret på Rønnebæksholm.
Kommunen har fået markeret stierne her i Mogenstrup området. Skiltningen
skal være ens i hele kommunen. I dag er der forskellige piktogrammer alt
efter hvilken gammel kommune pælene står i.
Det er åbnet op for trampestien –Troldestien- fra Mogenstrup til Næstved
midtby. Jeg fornemmer at mange allerede har taget initiativet til sig. Der er
opsat skilte ved cykelstien på Præstø Landevej til markering af ruten.
Troldestien har fået mange roser med på Facebook.
Kommunen har tilmeldt sig Projekt Vild Natur, om det kommer til at smitte af
på vores område vides ikke,
Per deltog i mødet om den nye Kommuneplan. Lokalråd Fladså bemærkede
at der IKKE er nye udstykninger til parcelhuse på tegnebrættet inden for
vores område.
Der var en heftig debat på FB og i Sjællandske om den manglende
udvikling og der blev vi som lokalråd, i sær fra én borger, kritiseret for ikke
at have gjort indsigelse. Jeg forsøgte at redegøre for hvad vi havde gang i
og jeg tror det lykkedes at overbevise borgeren om, at vi var på banen.
Mere om det under punktet på dagsordenen.
Formand og næstformand har været til møde hos en borger der ønskede
hjælp til henvendelse til kommunen i en byggesag.
Mere om det under punktet på dagsordenen.
Planerne om et meget stort Solcelleanlæg syd for Mogenstrup og op til
Blangslev og mod Lov Østerskov fik også et ord med på vejen. Per
udfærdigede et godt solidt skriv so blev sendt til Plan og Erhvervs Udvalget.

Niels True og Tina Højlund Petersen kvitterede, inden mødet, for
henvendelsen.
Placeringen blev forkastet af udvalget.
Mere om det under punktet på dagsordenen.
Er i dag blevet kontaktet af Kim Palm omkring udskiftningen af Byskiltet på
Pederstrupvej, (Pederstrup) det er nu blevet til (Mogenstrup) hvilket har ført
til lidt debat på FB det meste dog nærmest i sjov. Lokalrådet foretager sig
ikke noget umiddelbart. Læs historien i Sjællandske.
Fremtidsplaner.
Vi ligger inde med nogle effekter fra kroen som måske har interesse for
Fladså Arkiv.
Vi forsøger at få arkivet i tale.
Så snart som muligt afholde et møde med foreningerne i Fladså og Fladså
Hallen og Grundejerforeninger om mulighederne/interessen etablering af et
multibaneanlæg.
Aftale et møde med Fladså Skolen. Dette blev besluttet sidste år, men ikke
afholdt på grund af Corona.
Der var et forsøg på at samle op på flere måneders forløb, håber at vi fik det
meste med her.
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Kassereren.

Orientering om kassebeholdningen og krokonto. Vi beder kasseren lave en
oversigt over vores konti.
Anbringelse af midlerne fra Kroen, skal vi evt. lave en fond? Vi drøfter
videre til næste møde.

Cirkus Baldoni

Forestilling den 1-6 kl 17:00.
Det afholdes på grunden ved Lovvej 16-18.

Gadeteater

Gadeteater på p-pladsen bag DagliBrugsen den 26.06, kl. 14:00.
Vi skal hjælpe med opsætning af bænke.
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GF 2021

21.06.21. Der er 5 på valg i år. Ændringsforslag til vedtægter, Per ser på
det.

Motionscenter

Hvad ved vi PT: Vi ved ikke noget nyt.

Plejelaug

Skal vi oprette et ”Stejlehøjen Plejelaug” under Lokalrådet?
Vi har fået henvendelse fra Michael Krog fra Næstved kommune, som
gerne vil stå for opsætning af hegn til evt. får til naturpleje. De spørger om vi
vil passe stierne. Mogenstrup Grundejerforening vil drøfte, om de vil stå for
vedligehold af stier på området.

Dragon Sport

Ansøgning om afholdelse af pilotprojekt ”OutDoor Gaming”. Lokalrådet har
hjulpet med ansøgning om midler, og der er bevilget ca. 17.000 fra
Næstved kommune.
Vi følger op på projektet, så det bliver offentlig kendt, og vi kan redegøre for
om det bliver en succes.

Solcelleanlæg

Lokalråd Fladså har fremsendt bemærkninger til Næstved kommune.
Anlægget er ikke blevet godkendt, idet det ikke overholder reglen om, at der
skal være minimum 6 km mellem solcelleanlæg i kommunen.

Lokalplan for ældre
del af Pederstrup

Aktuel grundet henvendelse fra borger.
Per har været i dialog med Næstved kommune, planafdelingen, denne er
videresendt til ejer af de grunde, det drejer sig om.

Kommuneplan

Lokalråd Fladså har indsendt høringssvar.

Der er ikke udlagt nye områder til bebyggelse i Mogenstrup, idet der
allerede er arealer, der er reserveret til fremtidig bebyggelse.
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Kommunikation

Det er i alles interesse, at holde god tone når vi kommunikerer med
hinanden.
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Eventuelt

Fællesskabsstafetten, vi orienterer Outdoor-projektet.
Mogenstrup kro er genstand for hærværk.
Loppemarked ved kroen: Vi vurderer om der er effekter nok til at afholde
loppemarked. Hvis der er, så vil det grundet Corona realistisk set først
blive til august.
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Referent

Anne Haahr Petersen

