
Referat af åbent bestyrelsesmøde i Fodby Sognegård d. 7/1-2014 kl. 19. 

1: Dagsorden, forslag til revidering 

intet 

2: Referat fra 0511-2013. Flemming, Kasper 

Godkendes 

3: Økonomi. Per 

Intet siden sidst, men beholdningen er ca. 204.000 Kun arkivgruppen er udgift. Ind er kommet 

beløb fra Beboerforeningen. Intet 2014-tilskud endnu. 

4: Samværshaven, Opdatering. Kasper 

Efter indsigelser findes der 3 udgaver af planerne: ”Guld, sølv og bronze” – der er fremsendt til 

kommunen. Nye materialer, som er knap så bastante, er foreslået. Det er p.t. ”Bronze-projektet”, der 

er i spil. Og kommunen er positiv. Der bliver næppe nogen nabohøring. 

Byggetilladelser er i det uvisse endnu. 

Tegninger fremlægges på mødet 

5: Vindmøller ved Saltø. Vindmøllegruppen 

Intet nyt. Først afklaring på VVM sidst i 2014. Møllernes problem synes at være støjen i området. 

Men der regnes med beregnet støj – ikke målt. Det gør debatten lidt tåget. 

I forsamlingen er optimismen mht. at forhindre møllerne ringe; valget er overstået. 

Der er kommet et tilbud om et foredrag om erstatningsret i denne sammenhæng. Det er der en vis 

opbakning til i forsamlingen. Man må være mere på forkant, og ikke vente til at beslutningerne er 

taget, holde gryden i kog. 

Aktivitet fra andre end vindmøllegruppen efterlyses af denne. Møde i forsamlingshuset. 

Vindmøllegruppen laver et oplæg til generalforsamlingen, hvor vi sætter det på dagsordenen for at 

agitere og brede budskabet. 

Der bør hentes erfaringer fra andre lokalråd, fra Sparresholmområdet bl.a. 

6: Lugtgener ved Saltø. Opdatering v Kasper 

Skrivelse er sendt til center for miljø og natur, forpagter og godset. Der er tale om, at vi beder dem 

indskærpe, at man skal overholde reglerne. 

6a – oppløjning af stierne 



Sagen kører. Beretning næste gang. 

7: Forskønnelsespris. Rammer og tidligere begrundelser 

Vibe har afleveret tidligere begrundelser. Kasper ønsker et udvalg. 

Jørn finder folk. 

8: Næstved Kommune 

8a: Læserbrev NK fra lokalrådene. Kasper 

Brev til nye politikere. Kasper har sagt ok til indhold 

8b: Støtte til nedrivning af boliger. Kasper 

Pulje, der kan søges, men der er ikke afsat penge i Næstved Kommune. 

8c: Lokaldemokratiudvalg. Formandsmøde i lokaldemokratiudvalget. Kasper 

Selve udvalget er nedlagt. Der skal findes en form til arbejdet fremover. P.t. er det en del af 

kulturudvalget. Ønske om input til hvad midler og arbejde skal føre til. 

8d: Landdistriktspulje. Kasper 

For sent – ansøgningsfrist overskredet. 

8e: Skolepolitik. Kasper 

Udvalgsarbejdet er afsluttet. Lokalrådene er blevet hørt og har deltaget. 

8f: Kollektiv trafik. Per P 

Kommunens udvalg skal nykonstitueres efter valget. Men i 2014 er der ingen ændringer. Movia vil 

gerne have 684 med en fast rute og fast køreplan – vel et alternativ til flextrafikken. Per efterlyser 

positive tilbagemeldinger om flextrafikken. 

Rute 695 bliver formentlig lukket (”sommerferiebussen”). 

9: Digital postkasse ?. Kasper 

Vi skal have en, da vi har et CVR-nr. Intet hørt. Indtil videre: Vi gør intet. 

10: Vedligeholdelse af fortove Fodby. 

Flemming spørger kommunen samtidig med vejvedligeholdelsesproblemet 

11: Gadekær Fodby. Kasper 



Intet nyt 

12: Vedligeholdelse af Katrinelundsvej. Flemming 

Kontakt etableret. Mail sendes til Morten i kommunen. Fodby fortove sættes også på. 

13: Kontakt til Margreteskolen. Ivan 

Det handler om at få inddraget dem. Det er vel områdets største arbejdsplads 

14: Kort nyt fra, Fodby GF, Menighedsråd, Forsamlingshus 

GF: Der ikke sket noget siden sidst. Sæsonen er bare startet. Børnefodbolden er lukket. Fodboldmål 

er overdraget til Lokalrådet igen, til brug ved samværshaven. 

Menighedsrådet: Intet nyt. 

Forsamlingshus: Intet nyt. Det hviler. Varmepumpen kører fint og sparer penge 

15: Generalforsamling, på valg er: Ivan, Jørgen, Flemming, genvalg ? 

Ivan genopstiller, Flemming genopstiller. Mulighed – Susanne Jensen i st f Jørgen. 

Vi savner stadig folk fra Dyves bro. 

Resten ordnes på næste møde. 

16: Fodnoten, indlæg, deadline udgivelse, tryk. Kasper 

Deadline for næste nummer: 24.1. 2014.  

Næste bestyrelsesmøde 11.2.14 

17: Sammenlægning af Fodnoten & Kirkeblad status. Palle, Kasper 

Må flyttes til at Palle er tilstede 

18: Evt. 

Intet 

 

Referat 

Flemming Olsen 

 


