Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde
Dato og kl.:
Tirsdag den 17-5-2022
Kl. 19:00
Sted. Menighedshuset
Mogenstrup
Tilstede.
Ib, Jørgen, Arne, Varnny,
Per, Susanne, Anne.

Indbudt.
Jan og Arne

Afbud:
1. Udgave.

Referat
1
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Godkendelse af
dagsorden.

Godkendt.

Formanden.

Overrækkelse af gavekort til Jan og Arne, med stor tak for den fine indsats i
forbindelse med renovering af bænken på Fårebakkerne, og med håb om,
at det kan inspirere, både andre frivillige i vores eget område og andre.
Formanden siden sidst:
Vi har været til indvielse af Grill hytten i Næstelsø.
Der deltog Per, Jørgen og Ib og mig.
Det var meget festligt, de havde lagt op til at fortsætte festlighederne med
fællesspisning og hyggeligt samvær om aftenen.
Jeg har deltaget i reception for Sjællandskes redaktør Robert Andersen.
Jeg medbragte 3 fl. Mogenstrupvin samt tak for godt samarbejde.
Jeg fik en snak med Borgmesteren om Fjernvarme til Mogenstrup.
Mere om det senere.
Vi har fået en hilsen fra Cirkus Baldoni. De kommer til Tappernøje den 14-6
og 15-6 begge dage med forestilling kl 18,00
Den 14 kalder de Mogenstrup forestillingen.
Jeg har lovet at vi giver den fuld skrue med annonceringen for deres
optræden i Tappernøje.
Måske vi kunne få lavet et opslag til infoskærmene samt at MGF lægger det
på deres hjemmeside samt på FB.
Vi er i dag inviteret til at deltage i Fællesskabsstafetten.
Det drejer sig om tidsrummet fra mandag den 26-9-2022 kl 16,00 til tirsdag
den 27-9-2022 kl 16,00 hvor stafetten befinder sig i vores område. Vi skal
melde tilbage om deltagelse. Jeg rundsender mailen til jer så I kan læse
mere om det.
Mødet med Plan, teknik og Lokaldemokratiudvalget den 8 juni kl 17,0019,00 bliver i Menighedshuset i Mogenstrup.
Der er lavet en aftale med Anette Olsen. Udvalget medbringer sandwich og
kildevand.
Overdragelse af Tænkebænkene skal foregå den ved det årlige
sommerarrangement ved Hammer Kirke.
Det bliver tirsdag den 21 juni kl. 17,00
Arrangementet vil blive omtalt i kirkebladet som udkommer i maj måned.
Håber at I kan deltage.
En borger har spurgt om manglende skilte med vægtbegrænsning for
gennemkørende køretøjer på Lovvej.
Borgeren mente at skiltene var fjernet i forbindelse med ændring af Lovvej
til 2-1 vej.
Svaret fra kommunen er:
Vi er bekendt med at der savnes nogle skilte.
Vi har dog ikke taget nogen skilte ned og det er desværre ikke lykkedes at
finde ud af, præcis hvor de savnede skilte har stået.
Uanset, så er der ikke nogen tvivl om at skiltene er af ældre dato og at de

ikke passer sammen med det nuværende vejnet.
Ud fra placeringerne lader det dog til at skiltningen har passet meget godt
før Stejlehøjen blev bygget.
Derfor har vi også en mistanke om, at der måske ikke er forsvundet nogle
skilte, men at skiltningen skal tilpasses vejnettet for at give mening.
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Kassereren.

Status på økonomi. Per orienterer.

Cykelstien i lov

Ib orienterer om, at cykelstien, som løber bagom Østerskovvej, ikke
umiddelbart trænger til ny asfalt. Vi gør derfor ikke mere ved det.

Ansøgningen om
tilskud til Fladså
Håndbold

Varnny har rykket udvalget for svar. Det forlyder, at arrangementet er
udskudt, blandt andet fordi man ikke kender størrelsen på tilskud.

Lovvej 9

Per orienterer. Der er opbakning til den skrivelse, som Per har lavet, så
denne sendes efter dette møde.

Træfigurer.

Prisside 3-8000 pr. stk.
Forslag:
Ring (gadekæret): skildpadde (som man kan sidde og fiske på)
Mogenstrup (Højen): En ugle
Blangslev (gadekæret):En frø.
Endelig beslutning på næste møde.
Vedr. resten af beløbet fra krokontoen: Vi overvejer et arrangement med
spisning, fx i hallen (med tilmelding).
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Tænkebænke

Dato for indvielse (er udsendt) deltagelse af bestyrelsesmedlemmer.
Vi udsætter bestyrelsesmøde, så vi har mulighed for at deltage.

Møde med WolffSneedorff

Per foreslår, at Per og Varnny indleder processen med et lille møde med
Wolff-Sneedorff, for at lodde stemningen. Dette bakkes op. Lokalrådet har
sent et brev til Catrine hvor vi udskyder videre behandling af sagen, gr.
stigende materielpriser.

Varmeplan

Status på Høringssvar: orientering om at der er ansøgt om fjernvarme til
DSB-værkstedet.
Administrationen undersøger det videre forløb til Mogenstrup.

Workshop

Skal vi undersøge mulighederne for afholdelse sammen med Aktiv Fritid i
Fladså?
Vi afventer udspil fra hallen. Vi støtter gerne op om initiativer.

Fladså Håndbold 50 år

Hvordan repræsenterer vi Lokalråd Fladså på dagen?
Arrangementet er udsat til september. Vi deltager gerne med vores telt,
banner, foldere, en hjælpende hånd mm.

Eventuelt

Teater: Tour de Næstved, gadeteater, som er gratis. Vi springer over og
satser på børneteater i stedet.
Emner til møde med plan og teknikudvalg
Ungdomsklub i Mogenstrup
Busforbindelser
Cykelsti til Næstved (evt. ”fra kyst til kyst”, et forslag som Lokalrådet

tidligere har tilsendt Næstved kommune), Mogenstrup og Tappernøje er de
eneste omegnsbyer, der ikke har cykelsti ind til Næstved. (Der er sti fra
Karrebæk, Fensmark, Gelsted, Slagelse mfl).
Dialog omkring udvikling af Mogenstrup

Referent.
Referent.

Anne Haahr Petersen.
14.06.22.

Næste møde

