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Fodby Lokalråd
Lokalrådet holdt sin anden ordinære generalforsamling d. 6. februar
2012. Generalforsamlingen blev holdt i Fodby forsamlingshus i
fællesskab med Fodby sogns beboerforening.
Der var 3 i lokalrådets bestyrelse der skulle på valg, den siddende
formand Louise Heiberg Lund ønskede ikke at genopstille til en ny 2
årig periode, mens Ivan Christensen & Jørgen Johansen begge
modtog genvalg, nyt bestyrelsesmedlem blev Flemming Olsen fra
Saltø skovvænge.
Som revisor blev Steffen Lund genvalgt

På bestyrelsesmøde d. 7/3 2012 konstituerede bestyrelsen sig og
har nu følgende sammensætning:
Formand: Kasper Nielsen – Bistrupvej 8, tlf.: 21 49 59 55 E-mail:
kasper@kn-el.dk
Næstformand: Ivan Christensen
Kasserer: Per Persson
Sekretær: Flemming Olsen
Medlem: Jørgen Johansen
Bladansvarlig: Kasper Nielsen & Flemming Olsen

Vi har i 2012 holdt 3 bestyrelsesmøder hhv. 7/3, 14/6 & 13/8, vi
arbejder på at få lagt referater af disse bestyrelsesmøder op på
lokalrådets hjemmeside. Indtil videre kan en kopi af referaterne fås
ved at tage kontakt til formand Kasper Nielsen, gerne på mail.
De emner vi primært har beskæftiget os med er bl.a.
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Samværshave ved Fodby sognegård, et projekt som Næstved
Kommune har bevilget 215.000 kr. til etablering af, derudover er
der bevilget penge til aktiviteter i 2012, 2013 & 2014.
D. 28/6 2012 var der indkaldt til opstartsmøde, der kom ca. 20
personer med kort varsel og der blev nedsat en arbejdsgruppe
bestående af: Karsten Jensen, Christian Østerholm, Anders Niekrenz
& Palle Brushøj. Arbejdsgruppen arbejder videre med de ideer som
blev diskuteret og har fået frie hænder til udarbejdelsen af
samværshaven.
Da pengene desværre skal bruges inden udgangen af 2012 er det
med et vist tidspres projektet er sat i gang.
Vi håber at kunne trække på lokale frivillige kræfter i forbindelse
med etableringen af samværshaven, hvor lokalrådet kunne stå for
mad & drikke.
Vandre festival 2012, Flemming Olsen har udarbejdet 2 ruter til
brug for vandrefestivalen, disse ture og andre kan ses på
vandrefestival.dk.
Kommuneplans strategi, alle lokalrådene i Næstved kommune gik
sammen og lavede et fælles svar/indspark til den udsendte
kommuneplansstrategi. Det primære gik på at lokalrådene gerne
ville inddrages noget før i beslutningsprocessen og ikke bare få et
færdigt forslag fra kommunen.
Lokalrådets økonomi, vi får pt. 10.000 kr. om året til drift af
lokalrådet, udgivelse af Fodnoten osv. De næste år 2012, 13 & 14
bliver der lidt flere penge da vi også får midler til aktiviteter i
lokalområdet.
Fodnoten, udgivelse, trykning samt indlæg fra foreninger i
lokalområdet.
Håndtering & formidling af information fra Næstved
Kommune, der er til tider en stor strøm af informationer fra
Næstved kommune til Lokalrådet, da vi bliver brugt som
informationsindgangen til området. Vi bliver hørt om alt fra
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lokalplaner, skoleplaner, kommuneplansstrategi, vindmøller,
medborgerskab & vandrefestivaler.
Det er blevet besluttet at formanden sorterer i informationerne og
videresender de relevante sager til resten af bestyrelsen.

På vegne af Lokalrådet
Kasper Nielsen

Børnegymnastik i Fodby GF (Fodby GF arkiv)
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Fodby gymnastikforening

En ny sæson med dame og herre gymnastik står for døren.
Dame gymnastik starter mandag den 3/9 kl. 19-20
Og er hver mandag fra kl. 19 til kl. 20. Der er enkelte ledige pladser
på holdet, så hvis du har lyst til at deltage, bedes du møde op den
3/9 eller evt. kontakte instruktør Anne Zeuten på mail:
anne.skibby1@vorfrueskole.dk
Herregymnastik starter den 12/9 kl. 19
Og er hver onsdag fra kl. 19 til kl. 20.30. Der er enkelte ledige
pladser på holdet, så hvis du har lyst til at deltage, bedes du møde
op den 12/9 eller evt. kontakte kasserer Flemming Bøtter på tlf.
28943508 eller
Mail: flemming@boetter.dk

Udendørs sæsonen for klubbens 2 fodboldhold er i fuldt gang.
Børneholdet for 6-8 års drengene spiller hver onsdag kl. 17 til 18,
her er der stabilt fremmøde af glade og boldivrige børn. Holdet
kunne dog godt bruge flere spillere, så mød endelig op eller kontakt
træner Ivan Christensen på tlf. 55455543. eller mail
ic@70133003.dk

Herreholdet spiller hver onsdag kl. 19-20.30. Der har været rigtig
god lokal opbakning til det nyoprettede hold.
Fra klubbens billedarkiv har vi fundet et par billeder. Måske er du
eller din nabo med!
Skulle du ligge inde med billeder fra Fodby GF (gerne af ældre
dato), så vil vi meget gerne have det med i Fodnoten.
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Til sidst en stor tak til foreningens medlemmer (nye som gamle) for
den støtte og opbakning, som har gjort at vores lokale forening har
kunnet bestå på trods af Margretheskolens lukning. Også en stor tak
til Kirsten Alexandersen og Gedebjergskolen, for et positivt
samarbejde om lån af gymnastiksal og boldbaner.

Fodby GF
Ivan Christensen

Herregymnastik (Fodby GF arkiv)
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Fodby Sogns arkivgruppe

Vi ønsker stadig Billeder og andet gerne til lån, så vi kan Kopiere det
og registrere det.
Sidste år fik vi en del materiale omkring Bistrup, som jeg er i gang
med at registrere og kopiere, så det kan blive leveret tilbage.
Ellers er historien om Baunegård og Maglestenssgård (BANGHOLM)
færdig se min hjemmeside http://www.bistrupby.dk/ her finder i
flere historier om sognet.
Næste møde i arkivgruppen er den 4. oktober kl. 19 alle er
velkommen, eller også ring til 55445158, hvis i har noget, så
afhenter vi det.
Arkivgruppen
Conny Larsen

Fodby Sogns Beboerforening

Efter vel overstået og vel besøgt generalforsamling i februar mødtes
bestyrelsen i marts og konstituerede sig således, at Flemming Olsen
blev formand, Helle Østerholm næstformand, Jonas Helt sekretær.
Kasserer blev Per Persson og Vibe Rostrup trådte til som
Webmaster. Da Per Persson og Flemming Olsen begge også er valgt
ind i Lokalrådet repræsenterer de Fodby Sogns Beboerforening i
dette.
For den nye bestyrelse har et af hovedemnerne været forholdet til
Lokalrådet. Er to organisationer for meget, eller repræsenterer de
hver sin tilgang? I sit udgangspunkt er beboerforeningen jo vokset
op nedefra, mens lokalrådene er et kommunalt tiltag, der skal skabe
bedre mulighed for at få borgernes synspunkter frem. Derfor kan
der jo godt være plads til begge. Bestyrelsen regner med at have
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afklaret sin holdning inden generalforsamlingen 2013, hvor vi vil
forelægge resultatet af dette.
Efter den ikke så heldige afslutning på skolesagen har desuden
kommuneplanen været til debat. Det indtryk kan nemt fås, at
landdistrikterne her er udset til at være pæne og indeholde
vindmøller. Det første kan ingen vel være uenige i, mens det andet
ikke har berørt vores lokalområde direkte, da ingen møller er
planlagt i sognet. Enkelte beboere har dog – uden resultat –
protesteret over de planlagte møller syd for Saltø hovedbygning.
Bestyrelsen vil derfor godt lægge op til en debat om, hvordan
området bør udvikle sig. Overordnet bør vi vel sørge for, at området
er godt at bo i, dvs. at der er plads til forskellige interesser og
forskellige erhvervsmuligheder. Fodby Sogn ligger nær byen. Det
betyder jo, at en del af bebyggelsen har karakter af forstad til
Næstved, og at vi på mange måder bor så tæt på byen, at det er
begrænset, hvor meget man kan kræve af service. I bestyrelsen er
der dog enighed om, at man bør kunne bo i sognet uden at have bil.
Det skal være muligt at købe ind og have adgang til de offentlige
institutioner uden denne. Hvad dette så betyder i praksis er lidt
vanskeligere at fastsætte. Samkørsel er en mulighed, som man
måske burde overveje lidt mere. Hvad angår busser, ja så kan de jo
ikke være alle vegne til alle tider, men vi vil da arbejde på, at få
kommunen til at koordinere de offentlige transporter, der allerede
er, så det er muligt at holde styr på dem – og bruge dem. Efter
skolelukningen køres der således ret tit med halvtomme
skolebusser. Kunne de ikke bruges af andre? Var det ikke muligt at
få en samlet oversigt over de forskellige transportmuligheder – evt. i
en folder til husstandene? – Vi vil arbejde videre på det.
Ikke at have bil betyder også for nogle at cykle. I den sammenhæng
har beboerforeningen rettet henvendelse til kommunen om at få
repareret kanterne af vejene. Flere steder er der brækket store
stykker asfalt af ude i siden til stor fare for bl.a. de børn, der stadig
cykler til skole. Kommunen har beklaget, at der p.t. ikke er midler
og reparerer / har repareret kanten med grus. Desværre slides det
hurtigt væk igen.
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I det forløbne halve år har bestyrelsen også kigget på forskellige
andre mindre sager. Vi er blandt andet blevet opmærksomme på
muligheder for midler til oprensning af gadekærene og har i den
anledning forhørt os om behov mv. Ligeledes er vi ved at undersøge
mulighederne for at opsætte info-tavler diverse steder, så
Information kommer ud. Endelig vil vi gerne udvikle hjemmesiden,
så den bliver et forum for lokal information og debat.
Hensigten må jo under alle omstændigheder være, at Fodby Sogn er
et attraktivt et lokalområde for alle. Dette handler både om, hvad vi
kan forlange, men så sandelig også om, hvorledes vi selv sørger for,
at det er rart at bo her. I en tid hvor folk igen flytter mod de store
byer, er dette vigtigt.

Beboerforeningen

En lille del af frøbestanden i Bistrup gadekær
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Fodby Menighedsråd

Det var den sommer! Dagene er blevet kortere, og et travlt efterår i
kirken, står for døren.
Gudstjenesteordning, sygdom og afløsere.
Gudstjenesteprøveordningen er igen forlænget med 3 måneder. Det
har tidligere været nævnt, at biskoppen vil indkalde til et møde med
de 2 menighedsråd og præsten, for at finde en mere permanent
gudstjenesteordning. Jakob Grandjean har nu været sygemeldt over
en længere periode, så mødet er udsat til Jakob kommer tilbage.
Planlagte arrangementer.
Efteråret 2012 byder på en masse dejlige musikalske oplevelser.
Repertoiret er stort, og spænder fra det lette, til rent klassisk
koncert, så glæd Jer.
Hold jer orienteret om hvad der sker, ved hjælp af listen over
vigtige datoer i Fodby Sogn, eller tilmeld Jer `REMINDER MAIL` på
mail: pbfodby@hotmail.com, hvis du-I ikke er det allerede.
Særlige gudstjenester.
Søndag den 23. september kl.10.30 er der høstgudstjeneste i Fodby
Kirke. Efter gudstjenesten er der frokost i Forsamlingshuset, og som
sædvanlig synger vi dejlige sange fra højskolesangbogen.
Af hensyn til traktementet ber` vi om tilmelding til spisningen,
senest den 15.september på mail: pbfodby@hotmail.com

Søndag den 4.november kl. 19.00 er der Alle Helgen`s gudstjeneste
i Fodby Kirke. Det er en meget stemningsfuld aftengudstjeneste
hvor vi mindes Dem som har ”forladt” os idet forgangne år. I år
medvirker Suså Gospelkor, ikke med traditionel gospelmusik, men
med nogle stille og inderlige sange
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Menighedsrådsvalg 2012
I det sidste kirkeblad blev det annonceret, at der ville blive holdt
orienterings og opstillingsmøde den 21. august. Dette er ændret til
tirsdag den 11.september kl.19.00 i Sognegården.
I begyndelsen af september, oplyses der om menighedsrådsvalget
og hele regelsættet for dette, i fællesannoncer for sognene Næstved
Provsti, i dagspressen.
Medlemmerne i Fodby Menighedsråd har alle tilkendegivet at De
gerne vil tage en 4. årig periode mere, men det er jo op til Jer, som
Menighed, om der skal andre til.

Fodby menighedsråd
Palle Brushøj
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FODBY FORSAMLINGSHUS

Bankospil
Afholdes onsdage i lige uger kl. 19.00 . Dørene åbnes kl. 18.00 .
Mød op til en hyggelig aften, og vind måske nogle af de flotte
gevinster

Dilettant i forsamlingshuset.
Igen i år vil vi have en forestilling i foråret 2013.
Der er opstartsmøde i forsamlingshuset torsdag d.4. september kl.
19.00, hvor alle som er interesseret i at hjælpe til eller spille med er
velkomne, men også lokale, der bare er nysgerrige, kan få et indblik
i arbejdet.

Loppemarked
Afholdes i år lørdag den 15. september kl. 10 – 14, altså 2
uger senere end normalt.
Loppemarkedet afholdes i år i Sognegården, Fodbygade 37,
4700 Næstved.
Vi mangler og efterlyser effekter!
Hvis I har noget som I gerne vil af med, så kontakt: Ole Madsen
på tlf. 54148466
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Høstfest
Forsamlingshuset holder høstfest lørdag den 29. september fra
kl.18-24.00.
Vi skal som sædvanlig have noget god mad, drikkevarer til rimelige
priser og til musik af Anders Juhl. I 2011 var der ikke så god
tilslutning til høstfesten, så hvis I stadigvæk ønsker at der
skal holdes høstfest i Fodby Forsamlingshus, må I bakke op
og komme.
Prisen er 200 kr/person for mad og underholdning, og I tilmelder Jer
ved at indbetale beløbet på konto nr. 0697-747009, senest den 22.
september, med teksten: høstfest 2012 og navn-navne.
Det er en god måde at møde nye og ”gamle” beboere i sognet på, så
på gensyn den 29.september.

Juletræsfest
4. juledag, onsdag den 28. december inviterer forsamlingshuset til
den årlige juletræsfest, fra kl. 18.00 til 20.00. Der danses om
juletræet og leges sanglege med børnene. Der serveres kaffe, the
og kage til de voksne, og sodavand, kage og godteposer til børnene.
Priser er 25,00kr pr person.
Tilmelding til Palle Brushøj på mail: pbfodby@hotmail.com senest
den 22. december
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Foreningen Fodby Sogns Forsamlingshus
Indkalder til ekstraordinær Generalforsamling

Onsdag den 12. september kl. 19.00
I Fodby Forsamlingshus
Dagsorden: 1. Valg af 2 tegningsberettigede
2. Beslutning om energiinvestering
Bestyrelsen

Dette blev besluttet på den ordinære generalforsamling og drejer sig
primært om at vi skal beslutte hvilke energibesparende
investeringer vi skal investere i.
Bestyrelsen håber at mange har lyst til at deltage i dette.

På bestyrelsens vegne
Palle Brushøj
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Vigtige datoer i Fodby Sogn
Tirsdag den 11/9 kl. 19.00 - Orienterings og opstillingsmøde i
Sognegården.
Onsdag den 12/9kl. 19.00 – Ekstraordinær generalforsamling i
Forsamlingshuset.
Lørdag den 15/9 kl.10-14.00 – Forsamlingshusets loppemarked, i
Sognegården.
Søndag den 23/9 kl. 10.30 –Høstgudstjeneste med efterfølgende.
frokost i Forsamlingshuset Husk tilmelding til frokosten.
Lørdag den 29/9 kl. 18-24.00 – Forsamlingshusets høstfest – husk
tilmelding.
Tirsdag den 2/10 kl. 19.00 – Menighedsrådsmøde i Sognegården.
Torsdag den 25/10 kl. 19.00 – Kirkens spil dansk-dag, i
Forsamlingshuset.
Søndag den 4/11 kl. 19.00 – Alle Helgens gudstjeneste.
Torsdag den 15/11 kl. 19.30 – Klassisk koncert i Fodby Kirke.
Torsdag den 13/12 kl.? – Lucia gudstjeneste.
Søndag den16/12 kl.15.00 – Julekoncert med sangkorene.
Fredag den 28/12 kl. 18- 20.00 – Juletræsfest i Forsamlingshuset
husk tilmelding.

Hvis du kender til et arrangement som skal med i Fodnoten, så send
det til kontakt@fodbylokalraad.dk.
Næste deadline er primo januar 2013.
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