Lokalrådsmøde den 5.november 2013 kl. 19.00
Sognegården
Referat
Tilstede: Kasper, Jørgen, Per, Flemming
Samt et antal beboere, bl.a. Palle og Kim
Referat:
1. Dagsorden – revidering
2. Referat fra sidst: godkendt
3. Økonomi: Brugt 2200 kr. til Fodnoten – ellers intet
4. Samværshaven
Møde i kommunen med Jannick og Ole fra kommunen. De har haft møder med indsigere.
Bange for bl.a. for meget plastic og metal. Medfører nyt oplæg om hvordan vi kommer i
gang lige nu og så også på længere sigt. Intet ændret for det overordnede. Man vil komme
evt. høringssvar i forkøbet, så gode penge ikke bliver til ”onde”. Der lægges op til at der kun
bliver en nabohøring – ikke en egentlig lokalplanshøring. Kasper søgt om ekstra penge til et
bålhus, men evt. penge kan måske konverteres til bedre legeredskaber.
Uanset indvendinger bliver projektet til noget.
Palle orienterer om areal bag sognegården som bliver til fodboldbane. Imødekommer
indvending fra naboer. Mål fås fra Fodby GF. Arealet kommer med i en ny skitse, som Palle
laver til sagen.
5. Vindmøller ved Saltø
Opdatering på arbejdet (5a): Kim: Ingen høring endnu. De gøder for jorden, bl.a. med
visualiseringerne. Spurgt byrådskandidater om deres holdninger.. Også artikel i Sjællanske.
Der sendes læserbreve ind ved hver en lejlighed. Man afventer VVM-høring (miljøhøring)
om sagen..
Per kigger dagsordener i kommunens udvalg for at se hvornår det er på.
Diskussion om betingelserne for vindmøller i al almindelighed. Kirken er ikke berørt af
møllerne.
Kontakt til andre lokalråd om dette (5b). Ingen vil tage dette op, men vi kan da godt
henvende os, hvis der er noget.
6. Lugtgener ved Saltø. Opdatering.
Kasper forfattet indlæg med mange argumenter., der påviser at de ikke har fulgt
miljøgodkendelsen
Sendes til kommunen og parterne. Se bilag.
7. Forskønnelseprisen

Flyttet til næste gange gang. Lokalrådet bedes gøde jorden mht. Skal der være fagligt belæg
for prisen ???
8. Fjernelse af markstier på Saltøs jorder – beboerhenvendelse.
Klage indgivet. De har fjernet bl.a. stier mellem åen og Bistrup. Aftale med en i kommunen,
der vil se på det. Er i kontakt med Kim, der er berørt. Susanne Brink også berørt. Lokalrådet
afventer.
9. Næstved Kommune
a. skolereform
ønske om input fra lokalrådene. Om udrulningen af heldagsskolen: Opfordring til at
komme med ideer.
b. lokale udbygningsplaner:
Penge afsat til konsulent. Kun penge til ideer - Ingen penge til drift og opretning.
Debat om evt. muligheder. Vi vil godt være med, men venter lidt. Hvordan involverer
man folk. Man skal måske være knap så abstrakt m.h.t. mulighederne.
c. Offentlig transport.
Per. Genopfrisker forløbet og deltagerne i det kommunale udvalg.
Sidste: Arne Lundsby fra Lille Næstved sendt indlæg om digtervejskvarterets kvaler
med at komme til stationen. Der ligger nu et forslag om en ny buslinje fra Fodby
gennem digtervejskvarteret, som måske har noget på sig, men besparelser 2015 truer.
Movia vil gerne have fasteminuttal, der passer med toget, på Hyllingebussen (684).
Det ny byråd skal beslutte. Kontinuitet efterlyses.
10. Fortovene i Fodby.
Intet gjort. Men en vejmand kommer forbi og kigger. Skal også se på kloakken ved det gule
hus i hjørnet.
Hvem har egentlig pligten til vedligeholdelse? Vi flytter punktet frem til næste møde
11. Gadekær fodby.
Vibe fra Bistrup har lavet en aftale med kommunen. Op næste gang.
12. Katrinelundsvej.
Ingen vedligeholdelse. Vi bør ifølge Palle henvende os, da det er en offentlig grusvej.
Flemming laver oplæg til kommunen.
13. Tyveri i lokalområdet.
Problemer med tyveri ved begravelser. Vi må i al almindelighed opfordre til nabohjælp.
14. Logo for lokalrådet. Forslag drøftes.
15. kontakt til Margretheskolen – Ivan mangler.
16. Kort nyt
Menighedsråd: - Intet særligt
Forsamlingshuset – Jordvarmeanlægget kører fint.
Fodby GF – Næppe noget nyt

17. Formandsmøde i lokalrådene på ny skole på Karrebækvej.
Tilbagemeldinger om udviklingsprojekter og synlighed.
18. Nye datoer for møder.
7. januar er fastlagt. Fodnoteforberedelse mhp. generalforsamlingsindkaldelse.
Sammenlægning af Fodnoten og menighedsrådsblad. Flemming komme med forslag til
forside. Bladet ud o. 1.2.
Generalforsamling - 24. februar kl. 19.00 – ringe til Birgit og reservere.
Forberedende møde - tirsdag den 11. februar – lukke møde: Generalforsamlingsforberedelse
4. marts – åbent
6. maj – åbent
1. juli – åbent
19. evt. Intet
Referat
Flemming Olsen

