Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde
Dato og kl.:
Tirsdag den 19-10-2021
Kl. 19:00
Sted. Menighedshuset

Mogenstrup

Tilstede.
Varnny, Arne, Ib, Susanne,
Per, Jørgen, Dennis, Anne

Indbudt.
Bestyrelsen.
Supleanter.

Dagsorden
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Godkendelse af
dagsorden.

Afbud:
Tina

1. Udgave.

Sidste referat.
Godkendt.

Intet nyt.
Formanden.

Kassereren.

Kassereren orienterer om økonomien.
Få bevægelser på kontoen siden sidst.

Status på kasserersituationen

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 10.12.21, kl. 16:00.
Dagsorden: Valg af kasserer.

Valgmøde

De gode spørgsmål til politikerne:
Jørgen sender forslag fra arbejdsgruppen rundt til bestyrelsen, som vi
kommenterer og supplerer via mail. Jørgen samler. Vi sender overemnerne
til de inviterede politikere.
Per og Jørgen mødes med Ole Hansen mh.p. forberedelse af aftenen.
Varnny retter henvendelse til Kim Palm, om han vil skrive om det i
Sjællandske.
Vi skal undersøge hvor mange der er plads til i Kultursalen i hallen.
Navneskilte, Per har lavet fint forslag til dette.
Lyd m.m. skal undersøges, Per taler med Jan Olsen.
Vi er værter med øl og vand.
Ib, Anne og Arne vil gerne stille stole op.
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Roll-up stander

Forslag til udseende.
Per har lavet forslag, som er blevet justeret lidt. Godkendt.
Jørgen vil gerne have logoet på. Drøftes senere.

Fladså skolen

Fladsåskolen har inviteret til møde. Dato 25.11.21, kl. 19:00.
Politikerne har bedt skolen om at indkalde til møde med lokalrådene.
Dem der ønsker at deltage, giver besked til Varnny.

Vejføring ved
Fladsågårdsvej

Tung trafik sammen med Cyklister under Præstø Landevej.
Per retter henvendelse til kontaktperson i Vejdirektoratet og gør
opmærksom på udfordringer for skolebørn/cyklister i forbindelse med
ombygning af Fladsågårdsvej.
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Foredrag

Foredrag med Puk Damsgaard – 2022

Der er rettet henvendelse til bookingselskab for en uge siden. Vi afventer
svar.
Kunne vi arrangere foredrag fremover?
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Julemøde

Varnny vil gerne lægge hus til.
Anne bestiller mad.

Lokalplan-forslag

Pederstrupvej
Vi har modtaget mail vedr. skiltning af Pederstrup med blå stedtavler.
Vi bakker op om forslag i henvendelsen.
Lokalrådet sender høringssvar til Lokalplanen. Se vedhæftet.

Borgerbudget.

I Holme Olstrup og Toksværd har lokalrådet fået 200.000 fra Næstved
kommune som forsøg på Borgerbudget, som de har fordelt til forskellige
projekter i området.
Lokalråd Fladså har aktuelt ikke ambitioner om at være tovholder for
Borgerbudget.

Eventuelt.

Jørgen har, som formand for grundejerforeningen, fået henvendelse vedr.
øget trafik på Lovvej. Bumpet ved Brugsen er slidt og der kommer en del
støj derfra. Vi anbefaler, at grundejerforeningen tager kontakt til
kommunen vedr. dette.
Den øgede trafik på Lovvej generelt tages op på et senere møde.
Effekter fra kroen: Varnny har aftale med Fladså arkiv, som gerne vil
modtage disse.
Flexbo Sjælland har også en del effekter. Varnny tager kontakt vedr. disse.

Anne Haahr Petersen.
Referent.

