Fodby Lokalråd
Referat af åbent lokalrådsmøde
2. September 2014 kl. 19.30
Til stede: Kasper, Flemming Ivan, Per
Mogens
1. Referat af sidste møde, Flemming, Kasper
Ingen kommentarer pt.
2. Økonomi (aktivitetstilskud fra NK, udbetaling til Connie, afregning forsamlingshus) Per &
Kasper
Aktiviteter er godkendt - tilskud udbetalt
Connie (lokalarkivet) har ikke fået endnu - det kommer snart
Ingen regning fra forsamlingshus for generalforsamling
3. Fodby Sogne & Kirkeblad, Kasper
1. nr. udkommet
Per: Bindestreg savnes i titlen
Tydeligere opfordring til at melde ind om aktiviteter - også debatindlæg – f. eks. Cykelholdet om
mandagen
4. Stormøde, Kasper
3 møder op - invitation tilsendt pr mail
Hvordan kan vi arbejde videre ,
hvordan styrkes lokalrådene
brok frabedes
5. Kollektiv trafik, er der stadig en gruppe i gang ?, Per
Per ved det ikke
684 rute: Per har afprøvet ruten – den er lang
682 - Karrebæk skole: Kører i ottetaller og de første skal af sted før 7 og er hjemme igen meget
sent. Køre fra Karrebæk 4 x om eftermiddagen.
Klager over rute og tider skal rettes til skoleforvaltning
Nye planer, der gælder fra nytår, er ikke offentliggjort
Men det hele er noget usikkert, da både Hyllinge og Karrebæk skoler er truet af lukning.
6. Skolestruktur, rapport fra Brøndum Fliess, Kasper
117 sider - og 2x 190 sides bilag
Værsgo at læse!

Flere scenarier lægges frem – i alt -20 muligheder. I lige lovlig mange af dem figurerer Karrebæk
og Hyllinge skoler.
7. Besparelser NK, Kasper
Skolerne mangler 7 mio som skal. Findes ved at bespare på alt muligt.
8. Vindmøller ved Saltø (Mogens)
Venter på udspil fra sparresholmgruppen - har intet hørt
Opstillerne skal indkalde til møde - indtil da må vi holde møder selv.
Der er stille om problemerne for tiden
9. Lugtgener ved Saltø
Ovre for i år - forpagteren ringede, men først på dagen
10. Samværshaven
Ingen indsigelser mod landzonetilladelsen, så klagere må have givet op.
9 ugers sagsbehandlingstid - så skulle det være på plads
Der blive lavet et arbejdsskema, hvor man kan melde sig til afgrænsede opgaver både i omfang
og tid.
11. Evt.
Intet særligt

Referat
Flemming Olsen

