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FODBY LOKALRÅD
FODBY GYMNASTIKFORENING
FODBY SOGNS ARKIVGRUPPE
FODBY MENIGHEDSRÅD
FODBY FORSAMLINGSHUS
VINDMØLLER VED SALTØ
SAMVÆRSHAVEN I FODBY
KOMMENDE ARRANGEMENTER

Fodby Lokalråd

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fodby Sogns Lokalråd.
Generalforsamlingen afholdes i Fodby Forsamlingshus Mandag d. 24.
februar 2014 kl. 19. Indkaldelse er sat på de blå sider 28/1 2014.
Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
4a. Forslag fra vindmøllegruppen om afholdelse af et
vindmøllemøde.
4b. Forskønnelsesprisen
5. Valg af Lokalråd & suppleanter. På valg er Ivan, Jørgen,
Flemming.
6. Valg af revisorer
7. Evt.
Evt. forslag skal være modtaget senest d. 14/2 2014, gerne på mail
kontakt@fodbylokalraad.dk Endelig dagsorden vil være tilgængelig
på www.fodbylokalraad.dk senest d. 18/2 2014.
Der vil efter generalforsamlingen blive serveret smørrebrød.

Samværshaven lever et stille liv uden en endelig afklaring. Karsten
fra arbejdsgruppen og undertegnede var til møde med Næstved
kommune. Baggrunden for mødet var de bekymringer der har været
fra nogle beboere i området. Bekymringerne vedrører støj og
udseendet af haven, samt fremtiden for haven. På mødet blev det
drøftet hvad der kunne gøres for at komme videre.
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Vedr. støj, blev der snakket om at flytte boldbane om bagved
bygninger væk fra naboer, men udenfor fredningslinierne. Støj fra
eventuelle legende personer kan i hvert fald tidsmæssigt begrænses
af skiltning. Hækken omkring det fremtidige område blev drøftet,
der har været en føler ude hos menighedsrådet angående en
omplantning eller nyplantning så hækken kunne få bedre fat, det
virkede som en mulighed.
Vedr. udseendet på primært legeredskaberne, blev det besluttet at
gå væk fra almindelige legeredskaber og over til det dyrere og mere
naturligt udseende Rubiniotræ. En højere og tættere hæk kunne
også hjælpe på udseendet.
Lokalrådet har ansøgt om penge til et bålhus i en pulje, disse penge
skulle være bevilget forudsat at samværshaveprojektet bliver til
noget. Det blev drøftet om disse penge kunne være bedre brugt på
det dyrere Rubiniotræ, så der kunne komme de samme ting som
med de billigere almindelige legeredskaber, dette skal dog drøftes i
det politiske udvalg der har bevilget pengene, så det afventer vi
svar på.
Næstved kommune ville gerne have 3 modeller for hvordan haven
kunne forventes at se ud, guld, sølv & bronze modellerne.
Bronzemodellen skulle indeholde det, som der er bevilget penge til
nu.
Sølvmodellen skulle indeholde Bronzemodellen samt næste skridt
Guldmodellen skulle indeholde alt hvad der har været snakket om.
De forskellige modeller er lagt på lokalrådets hjemmeside med alle
de bilag der kunne findes, billeder, tegninger og beskrivelser samt
budget.
Næstved kommune repræsenteret af Jannik Rauer & Ole Hansen
ville i første omgang tage kontakt til de beboere der har udtrykt
bekymringer vedrørende samværshaven.
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Vindmøllerne ved Saltø lever også et stille liv, der afventes pt.
VVM undersøgelse og en endelig afklaring forventes ikke før ultimo
2014. Vindmøllegruppen vil meget gerne have indspark til, hvordan
man kan holde politikere til ilden og støder man på noget der kunne
være interessant for gruppens arbejde kan de kontaktes på
mollervedsalto@live.dk
Gruppen ønsker at udbrede budskabet om vindmøllerne og har et
punkt på dagsordenen til den kommende generalforsamling.

Lugtgener ved Saltø er blevet behandlet på et bestyrelsesmøde,
der har i dele af lokalområdet været en meget kraftig stank af
kalkunmøg og i en periode op til 14 dage. Det blev besluttet at
lokalrådet ville følge op på sagen og har forfattet et brev sendt til
Næstved kommune, Saltø Gods & forpagteren, hvor vi stiller nogle
spørgsmål til overholdelsen af miljøgodkendelsen, vi har endnu ikke
modtaget noget svar, men brevet kan ses på hjemmesiden.

Sammenlægning af Fodnoten & Kirkebladet blev besluttet på et
bestyrelsesmøde efter at Karrebæk & Fodby Sogne ikke længere
ville udgive et samlet blad. Der er nogle ting der ikke helt er på
plads endnu såsom udgivelser, Fodnoten er udkommet 2 gange
årligt, kirkebladet 4 gange, udseende og skal der et nyt samlet navn
til bladet. Vi modtager gerne input på mail, til et af lokalrådets
bestyrelsesmøder eller hvis I bare tilfældigt støder på en af os !!!

Bestyrelsesmøder har vi holdt som åbne bestyrelsesmøder i Fodby
Sognegård i det sidste år. Det er ved at blive fast kl. 19 den første
tirsdag i hhv. januar, marts, maj, juli, september, november, men
se kalenderen på hjemmesiden, der er for det meste lagt datoer ind
for et halvt år frem. Vi er rigtig glade for det fremmøde der er, nogle
gange er der få og andre gange er der lidt flere, det er dejligt at se
når folk har en sag på dagsordenen, møder op og vi i bestyrelsen får
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en masse input til alle punkter på dagsordenen, prøv selv, vi laver
en god kaffe, der nok skal holde dig vågen hele aftenen.

Næstved kommune har i forbindelse med det overståede valg
taget beslutning om at nedlægge lokaldemokratiudvalget som
lokalrådene har hørt ind under, det som der bliver sigtet efter er at
lokalrådene på en eller anden måde skal integreres direkte i
udvalgene i kommunen, den endelige plan er under udarbejdelse
med 5 politikere og 2 fra lokalrådene hhv. Holme Olstrup &
Toksværd samt Fensmark. Det bliver spændende at se hvad
resultatet bliver.
Lokalrådene har haft en repræsentant med i udvalget der arbejder
med den nye skolereform.
Lokale udviklingsplaner er en borgerdreven mulighed for at udvikle
et lokalområde, lokaldemokratiudvalget har bevilget penge til en
konsulent der skulle bistå borgerne. Der er 2- 3 lokalråd der er gået
i gang med det og det bliver spændende at se hvad de får ud af det,
I Fodby Lokalråd blev vi enige om at vente og se hvad de andre
lokalråd kunne få etableret.
Forskønnelsesprisen er en pris der kom lokalrådet i hænde, da
Fodby sogns beboerforening nedlagde sig selv og de resterende
midler blev givet til lokalrådet. Vi har forsøgt at have punktet på
dagsordenen til flere bestyrelsesmøder, men det er flere gange
blevet udskudt til næste møde. Der er tvivl i bestyrelsen om vi skal
fortsætte med at uddele prisen, punktet kommer på dagsorden til
generalforsamlingen og det er håbet, at vi kan komme til en
afklaring.
Jeg vil endnu engang opfordre alle til at tilmelde sig den mailliste
som er på hjemmesiden, da der kan komme nogle informationer
som måske vedrører netop dit område.
På vegne af Lokalrådet
Kasper Nielsen
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Fodby GF

Fodby Gymnastikforening
Generalforsamling 19/3 2014 kl. 19, Fodby Sognehus
Dagsorden (iht. Vedtægternes paragraf 8)
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Årsberetningen
Regnskabet – 2013
Eventuelt / indkomne forslag (til formanden senest 8 dage før
generalforsamling)
5. Valg: på valg er følgende: Flemming Bøtter Kassér
Fodby GF kan se tilbage på 2013 hvor at vores aktiviteter er forløbet
som ønsket, vores børne-fodboldhold er dog blevet så lille at det
ikke kan fortsætte i denne form i 2014, så holdet må stoppe.
Det er naturligvis beklageligt, men så må vi tænke nye tanker.
Vores mål, som er sponsoreret af Fodby lokalråd, er bragt til
sognegården hvor de vil indgå i den nye samværshave. Jeg vil ønske
at vi med vores samværshave kan skabe nogle rammer hvor vores
børn kan mødes. Det være sig de helt små, som her med deres
familie kan møde andre familier fra nærområdet. Her kan de små få
deres første oplevelser med boldspil og nye legekammerater.
For vores skolebørn vil der i samværshaven også være mulighed for
at skabe /genskabe relationer til legekammerater i nærområdet.
Dette er ekstra vigtigt nu hvor at vores tidligere skoledistrikt er
blevet amputeret i 3 distrikter med skole /skole-kammerater langt
væk.
Jeg vil håbe at vi kan skabe et aktivt miljø omkring samværshaven,
og at vi i Fodby GF kan være med til at støtte op om dette.
Ivan V. Christensen
Formand
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Fodby Sogns arkivgruppe
I det forløbne år har vi i Arkiv gruppen fået billeder af gartneren
Saltø Skovvænge 41 takket være Jette Melgaard og så arbejder vi
stadig med Frede Lunds papirer der er renskrevet en del nu så
måske kan vi i det forløbne år sætte det lidt sammen.
Selv har jeg arbejdet med Sandagergård og dens huslodder i Fodby
det blev til 50 sider, bare om den gård. alt dette er takket være
Frede Lund. for dem der ikke kende Frede Lund er her en
beskrivelse af ham.
Frederik (Frede) Lund overtager Sandagergård i 1941
Født 23-12 1906 Haldagergård Haldagermagle, forældre Hans Lund
og Jensine Amalie Charlotte Jensen. Gift med Else Madsen født 5-2
1911(ved ikke hvor), bliver gift den 30. Maj 1941 i Udby Kirke. Hvor
efter de overtager Sandagergård, Fodby.
Frede lund har i en menneskealder levet i Fodby, og har været en
del af dens historie. Han blev 97 år og i den tid har den tekniske
udvikling været stor. Der kom telefon i 1915 og elektrisk lys i 1920
på gården. Siden hen kom der biler og traktorer til.
Frede Lund var meget interesseret i livet omkring sig, i verden og
lokalsamfundet, i historien om sognet. Han havde et ligefrem
væsen, både i tanke og handling. Han blev medlem af sognerådet i
1950, formand i 57, en post, han beklædte indtil dannelsen af
storkommunerne i 1970.
Han var med til at løse stort og småt i sognet, han havde begge ben
solidt plantet på jorden. Han var i en lang årrække formand for
gymnastikforeningen og var hele livet stærkt optaget af livet i
Sognet.
Han og hans familie har i en menneskealder præget Fodbys sogns
historie. Sandagergård har været i slægtens eje siden første halvdel
af det 18. Århundrede
Frede Lund dør 31-12 2003 på Sandagergård efter at have fejret
fødselsdag lillejuleaften med 42 gæster. Han og hans kone Else have
5 døtre. Det er takket være ham jeg kan lave en del af Fodbys
historie.
Hvis i har nogle billeder eller andet så ring til mig Conny Larsen tlf.
23419158
http://www.bistrupby.dk
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Fodby Menighedsråd

Billede af den jødiske synagoge i København,
som vi besøger på sogneudflugten den 27. maj

Spagettigudstjeneste den 6. februar kl. 17.30
Forløbet bliver at vi mødes i Kirken til en kort og børnevenlig
andagt; hvorefter der serveres aftensmad i Sognegården. Hele
arrangementet forventes at vare 1 – 1.5 time. Det er et tilbud til
alle i Sognet, og det er gratis, men af praktiske hensyn vil vi bede
jer om tilmelding på mail: pbfodby@hotmail.com med angivelse af
antal børn og voksne, senest den 3. februar.
Fastelavn
Søndag den 2. marts kl. 14.00 er der fastelavnsgudstjeneste i Fodby
Kirke. Børnene møder udklædte i kirken, og bagefter går vi i
sognegården og slår katten af tønden (I år er der også en tønde til
voksne). Der bydes på varm kakao, kaffe, the og fastelavnsboller. Af
hensyn til serveringen er det nødvendigt med tilmelding, med
angivelse af antal børn og voksne på mail: pbfodby@hotmail.com
senest den 2. februar.
Koncert
Søndag den 6. april kl. 19.30 er der påskekoncert med Herlufsholm
kirkes kammerkor, og der serveres lidt at drikke i våbenhuset, efter
koncerten.
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Konfirmation
Den 4.maj er der konfirmation i Fodby Kirke. Liste over
konfirmander lægges på hjemmesiden.

Koncert
Søndag den 25. maj kl.15.00 holder vi forårskoncert med vores
egne kor Tøzzerne og Fodby–Karrebæk koret. Efter koncerten er der
kaffe/the og kringle i våbenhuset.
Sogneudflugt tirsdag den 27. maj 2014
Kl. 08.00 afg. Fodby Kirke, Næstved
Kl. 10.00 Rundvisning i Synagogen, Krystalgade 12, Kbh. K
Kl. 11.30 Restaurant Menuén, Brigadevej 49, Kbh. S, Buffet: Dansk
frokostbord med ca. 20 retter
Kl. 13.00 Rundvisning i Moskeen, (Baggesensgade 4 C, Kbh.)
Kl. 14.30 Kaffe og lagkage på Restaurant Menuén
Kl. 17.00 Hjemkomst
Praktiske oplysninger
Max deltagere: 55prs
Fodby sogns beboere har 1. prioritet, og derefter tidligere beboere
fra Fodby Sogn.
Egenbetaling på 100 kr. – betales ved eftermiddagskaffen.
Tilmelding senest den 13. maj til Kirsten Nielsen på mail:
kogknielsen@mail.dk eller tlf. 55445380
Gudstjenester i marts-april og maj
Desværre er Jakob ikke kommet med den liste som han ellers har
lovet, men når vi en gang får listen, bliver den offentliggjort på
Fodby Kirkes hjemmeside, på sogneportalen sogn.dk og i nogle
trykte foldere som lægges frem i våbenhuset.
På menighedsrådets vegne
Palle Brushøj
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FODBY FORSAMLINGSHUS
Bankospil
Afholdes onsdage i lige uger kl. 19.00.
Dørene åbnes kl. 18.00.
De fleste gevinster er kødgevinster, men der er også
pengegevinster, hvor den største er på 800 kr., og mulighed for 500
kr. i puljespillet. Der er et godt og billigt cafeteria.
LOPPEMARKED
Loppemarkedet 2014 er fastsat til lørdag d.6.sep. 10.00-14.00.
Markedet afholdes igen i år i Fodby Sognegård.
Indsamling er allerede i gang, og vi afhenter effekter hele året.
Ønsker man at bidrage med effekter, kontakt: Ole Madsen - tlf.
54.14.84.66. eller Sv. Ejner Hansen tlf. 42.18.25.63.
V.H. Ole M.
Høstfest
Forsamlingshusets høstfest er i 2014 lørdag den 27. september.
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes i 2014, mandag den 17.
februar kl. 19.00
Indkaldelse hertil sker ved annoncering og opslag.
Dilettant
Dilettantforeningen har selv udgivet og husstandsomdelt en folder
med oplysninger.
På bestyrelsens vegne
Palle Brushøj

Kontaktliste
Fodby Lokalråd

Fodby Menighedsråd

Kasper Nielsen

Palle Brushøj

Telefon: 21495955

Telefon: 28337589

Mail:
kontakt@fodbylokalraad.dk

Mail: pbfodby@hotmail.com
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Loppemarked
forsamlingshus
Ole Madsen
Telefon: 54148466
Svend Ejner Hansen
Telefon: 42182563
Bistrup Vandværk
Fodby GF

Kasper Nielsen

Ivan Christensen
Telefon: 55455543

Telefon: 21495955
Mail: kasper@kn-el.dk

Mail: ic.4@live.dk

Tøndeslagning i Fodby Sognegård (Privat foto)
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Vigtige datoer i Fodby Sogn
Torsdag den 6.februar kl. 17.30 spagettigudstjeneste. (Tilmelding)
Mandag den 17.februar kl. 19.00
generalforsamling

forsamlingshusets ordinære

Mandag den 24. februar kl. 19.00 lokalrådets generalforsamling I
forsamlingshuset
Søndag den 2.marts kl. 14.00 fastelavnsgudstjeneste m.
tøndeslagning (Tilmelding)
Tirsdag d. 4. marts kl. 19.00 Lokalråds bestyrelsesmøde
Onsdag den 19. marts kl. 19.00 Fodby GF generalforsamling i Fodby
sognegård.
Søndag den 6. april kl. 19.30 koncert med Herlufholms`kammerkor i
Fodby Kirke
Søndag den 4. maj kl. 10.30 konfirmation i Fodby Kirke
Tirsdag d. 6. maj kl. 19.00 Lokalråds bestyrelsesmøde
Søndag den 25. maj kl. 15.00 forårskoncert med egne kor i kirken
Tirsdag den 27. maj kl. 08.00-17.00 sogneudflugt (Tilmelding)
Tirsdag d. 1. juli kl. 19.00 Lokalråds bestyrelsesmøde
Onsdag i lige uger, Bankespil i Fodby Forsamlingshus
Hvis du kender til et arrangement som skal med i Fodnoten eller på
hjemmesiden, så send det til kontakt@fodbylokalraad.dk.
Billedmateriale som viser vores lokalområde eller et arrangement er
også meget velkomment, Billeder slettes eller tilbageleveres efter
brug.
Næste deadline på Fodnoten er ultimo juli 2014.
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