
Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September  2013 i Fodby Sognegård 

 

12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Dagsorden: 

1: Referat fra sidste møde 

2: Økonomi, Per 

3: Samværshaven, opdatering 

4: Vindmøller ved Saltø, arbejdsgruppen 

4a: Opdatering på arbejdet 

4b: Hjemmeside 

4c: Kontakt til andre lokalråd 

5: Lugtgener fra området ved Bistrup (borger henvendelse) 

6: Forskønnelsespris, arbejdsgruppe oprettes 

7: Dårlig mobildækning, kan der gøres noget? (borger henvendelse) 

8: Næstved kommune 

8A: Sammenlægning af afstemningssteder, afgørelse 

8b: Offentlig transport, Per 

8c: Mini kommuneplan, 

8d: Klassificering af veje, Per 

8e: Sundhedspolitik, høring 

8f: Klimafestival 

8g: Møde d. 26/9 ang. skolereformen 

9: Dyves Bro 

10: Kontakt til Margretheskolen, Ivan? 

11: Nyt fra Menighedsråd, Forsamlingshus & Fodby GF 



12: Formandsmøde 7. september 

13: Fodnoten & kirkeblad slås sammen 

14: Politiske henvendelser, hvad skal vi gøre? 

15:Evt. 

 

1: Referat fra sidste møde 

Er kommet frem og er lagt på hjemmesiden 

 

2: Økonomi, Per 

135 kr. brugt siden sidst, mange penge tilbage på kontoen. 

 

3: Samværshaven, opdatering 

Ingen ved noget , ingen kontakt til samværshaven arbejdsgruppen,  

? Er der en tidsfrist på pengene, Skulle have været brugt. 

? Er der en dokumentation på at vi må bruge pengene i 2013. S: Nej der er dialog med Kommunen 

 

4: Vindmøller ved Saltø, arbejdsgruppen 

4a: Opdatering på arbejdet 

Plads på lokalrådets hjemmesiden.  Opdateres løbende. Er i Næstved bladet. 

Oprindeligt 3 møller, ingen indsigelser.  

Udkast til folder som evt. omdeles. 

Ønsker indspark fra andre beboere. 

Bekymring for støj  

? Hvor skal møllerne stå, ved Saltø Rappenborg skoven 

? hvor mange møller, op til 5 stk. iøjeblikket, måske 7 ialt. 

Ikke kun negative sider, Grøn ordning har fx givet tilskud til Forsamlingshuset. 



Planerne er ikke i høring endnu. 

Mange ting der er uafklarede mht. de høje møller, Roskilde har stoppet for nye møller til der er afklaring. 

VVM rapport er under udarbejdelse. 

 

4b: Hjemmeside 

Har fået en side på lokalrådets side 

 

4c: Kontakt til andre lokalråd 

Afventer bestyrelsesmøder hos de omkringliggende lokalråd. 

 

5: Lugtgener fra området ved Bistrup (borger henvendelse) 

Mandag d. 19/8 blev der kørt kalkunmøg ud.  

Snakket med politiet som sagde det var fra havnen. 

Beboer kontakter miljø & natur, Biolog svarer at det er kalkunmøg, som enten skal harves eller pløjes ned. 

Det er mere end 6 timer siden at det er blevet lagt ud. 

12 dage efter er der stadig lugt gener, naboer har haft dårlig mave og læge besøg.  

? Kan ødemark gods varsle om udbringning. 

 

Kan lokalrådet tage over: Kasper vil gerne forstå kontakt til center for miljø 

Spørgsmål til miljø godkendelse:  

Kan der laves et tillæg til miljøgodkendelsen. 

Efter det har regnet er lugten forsvundet. 

Kasper, Sven, Jørgen, Per Persson udarbejder et skriv til Ødemarksgodset og kommunen 

 

6: Forskønnelsespris, arbejdsgruppe oprettes 

? dækker den sognet eller Fodby, S: hele sognet. 

Området er stort. 



Der skulle være et grundlag for at bedømme. 

Vibe har vist det der er skrevet ned, hun finder det frem, og giver det til Kasper. 

Punktet kommer på igen næste gang. 

 

 

7: Dårlig mobildækning, kan der gøres noget ? (borger henvendelse) 

Meget dårlig forbindelse i Fodby, Stenbæksholm, Bistrup. 

TDC siger at der går 5 år inden de kommer til området. De agter ikke at gøre noget ved det, efter 

henvendelse fra beboer. 

Byrådet har punktet på dagsordenen. 

Lokalrådene har det som punkt og er i dialog med kommunen, så Fodby gør ikke noget selv. 

 

8: Næstved kommune 

8A: Sammenlægning af afstemningssteder, afgørelse 

Margretheskolen lukker som valgsted, nyt valgsted er Digtervejsskolen. 

 

8b: Offentlig transport, Per 

Møde med NK, 5 lokalrådsmedlemmer. 

Kommentarer fra lokalrådene kommer på formandsmødet. 

Det ender med flextrafik, målet er 40% dvs. tager det 15 minutter at komme fra hjemmet til stationen, må 

det maksimum tage 15+40% at køre med flextrafik. 

Man kan bestille at være på stationen på en bestemt tid, det kan man ikke nu. Koster 24 kr. for 10 km. 

Skal man ud af kommunen er der kun 5km og derefter 6 kr. km. 

Billet købes på internet, kontant betaling på beløbet. 

Det ser ud til at blive bedre med transporten. 

Ønsker modtages gerne. 

 



8c: Mini kommuneplan 

Er lagt på hjemmesiden, folk opfordres til at kigge den igennem. Der kan kommes med svar. 

8d: Klassificering af veje, Per 

Teknisk udvalg d. 12/8, for analyse. Ottegårdsvej, Bøssevænget, Skolevej ved Skraverup er nævnt som nye 

private veje. Afventer ny lov, er derfor på standby. Lokalrådet følger 

 

8e: Sundhedspolitik, høring 

Kun til orientering, Lokalrådet har ikke været involveret i dette. 

 

8f: Klimafestival 

Kun til orientering, Lokalrådet har ikke været involveret i dette 

 

8g: Møde d. 26/9 ang. skolereformen 

Alle lokalrådene i Næstved har fået mulighed for at være med til at påvirke arbejdet med den nye 

skolereform.  

 

9: Dyves Bro 

En kontakt til de to grundejerforeninger er etableret. 

 

10: Kontakt til Margretheskole, Ivan ? 

Ivan ikke tilstede, punktet kommer på dagsordenen næste gang. 

 

11: Nyt fra Menighedsråd, Forsamlingshus & Fodby GF 

Menighedsrådet: Reparation af kirken, skal kalkes. Kirkebladet nedlægges. 18.000 kr. for Fodby sogn. 

Foreslås lagt sammen med Fodnoten. Udgivelse 2 eller 4 gange årligt. 

Forsamlingshuset: Høstfest d. 28/9,  

Gf, Ikke tilstede. 

 



12: Formandsmøde 7. september 

Punkter kan mailes til formanden 

13: Fodnoten & kirkeblad slås sammen 

Sidste kirkeblad er udkommet. Umiddelbart er der en positiv stemning for en "sammenlægning" af bladene.  

Jørgen undersøger hvem marineforeningen bruger til deres blad. 

Lokalrådet & Menighedsrådet snakker sammen. 

 

14: Politiske henvendelser, hvad skal vi gøre ? 

Lokalrådet skal ikke blandes ind i et bestemt politisk parti. 

 

15:Evt 

Fortorve i Fodby, Snakket med Oliver i Park & Vej. Ville kigge på det.  

Søndervej 2 & Fodbygade 25. Der hænger træer ud over fortorvet. 

Vedligeholdelse af fortorve i Fodby. 

Gadekæret i Fodby. Dunhammer breder sig, Vibe har en vedligeholdelsesaftale vedr. Fodby gadekær. Hun 

prøver at finde dem. 

Katrinelundsvej er plaget af manglende vedligeholdelse. Den er offentlig.  

Nye punkter til næste møde: Tyveri, kan lokalområdet gøre noget ? 

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 5/11-2013. 

 


