Lokalrådsmøde 20.5.2013
Tilstede. Kasper, Ivan, Per og Flemming
Pkt 0. Nye punkter i forholds til udsendt dagsorden
økonomi, omklassificering af veje, vindmøller
Pkt 1: Konstituering
Fmd. Kasper
Næstfmd. Ivan med forbehold for bopæl
Kasserer: Per
Sekretær: Flemming
Pkt 2. Referater:
Generalforsamlingsreferat – videre fra Ivan Fo sender videre til godkendelse af Palle.
Sidste bestyrelsesmøde: Ivan tog referat – sendes til Kasper
Pkt 3 – økonomi
Lokalrådets Saldo pt. ca 215.000 – mest reserveret til samværshaven.
Pkt 3a.- Beboerforeningens penge er indkommet
Saldo er 6.000 kr . Vi fortsætter med forskønnelsesprisen. Kr 700 afsættes. Resten indgår i
driften. Forskønnelseudvalg nedsættes i god tid inden generalforsamlingen.
Pkt 4. Fremtidige møder:
Møder i Sognegården. Kaffe med selv.
Åbne møder – enkelte lukkede. Annonceres via hjemmesiden. Mailliste er der, som man kan tilmelde sig på.
Få Palle til at skrive ud på sin mailliste, at man kan tilmelde sig.
Mødedatoer:





25.6 (sognegården) åbent 19.00 – bl.a. fodnoten
3.9. (sognegården) åbent 19.00
5.11. (sognegården) åbent 19.00
7.1. 2014 - (sognegården) åbent 19.00

Pkt 5 -Offentlig transport.
Per refererer fra nedsættelse af udvalg 5.5. som skal følge transporten. Formøde lokalrådene imellem. Men
store forskelle i interesserne. Positivt møde med forvaltningen. Per sender bilag fra møderne rundt. En del
er i spil stadig. Bør tages op senere. Møde i dette udvalg igen den 12.6. igen.
Pkt 6. Næstved kommune.
a. valgstederne.
Kommunen foreslår Margretheskolen /Fodby valgsted lukkes. Flertallet mener det er ok.
Flemming imod. Kasper sender skrivelse.
b. Kommunens budget.
Kasper sender indlæg om bålplads, som et ønske fra os.
c. Nye skove ved Ladby og Fælles Eje
25.maj – møde åstederne – orientering. Uden for sognet.
Pkt. 7. Stormøde 8.6.
Ingen kan. Melde til inden 27.5. – hvis man vil med. Skal man melde sig til Kasper.
Pkt 8. Dyves Bro
Der synes at være kontakt til enkelte beboere. Niels Rørbæk inviteres til møde som indledning til kontakt
med området, og med henblik på at få Dyves Bro integreret i lokalrådsarbejdet
Pkt. 9. Hjemmesiden
Kasper er ved at opdatere med oplysninger af diverse aktiviteter. Lokalhistoriegruppen med ved næste
møde for at få dem med på siden eller få en henvisning. Bistrup Vandværk kan få en niche. Jo flere der er
med, des bedre.
Pkt. 10 – Samværshaven
Møde i tirsdags. En vis bekymring blandt naboerne. Modstand fra især et par naboer. Man prøver at
håndtere tingene. Skal der være Nabohøring eller Naboorientering?
Pkt. 11. Næstvedsiden.dk
Lokalrådene er på den gratis. En privat mands side. Bannerfinansieret. Skal vi linke til den. Vi kigger lige på
den.
Pkt 12. Ansøgning om midler til arkivgruppen.
Invitation til 25.6. + en bevilling på 2.000 – men kun for i år. Foreløbig. Så må de søge igen
Pkt 13. Nyt fra foreningerne






Beboerforeningen nedlagt
Gymnastikforeningen. Kører efter sommerplanen. Børnefodbolden kører videre nok en sæson.
Menighedsrådet. ???
Forsamlingshus. Nyt varmesystem sat i gang. Ny flisegang foran.

Pkt 14. Vindmøller
Per: Orientering om hvor vi er.
Kasper: Vi må lave en arbejdsgruppe under lokalrådet. Den må formulere indvendinger. Det kan vi så se på
og fremsende. Tages op den 25.6. Må gerne tilsende materiale før, hvis der er.
Pkt. 15. Omklassificering af veje.
Ny lov i februar. Sag nr 73 teknisk udvalg den 15.april.
Være opmærksom på evt.trusler mod bl.a. Skraverup (En del af Skolevej).
Op igen den 25.6.
Eventuelt
intet

Referat
Flemming Olsen

