Fodby Lokalråd
Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 6. maj 2014 kl. 19.00 i
Fodby Sognegård.
1. Referat bestyrelsesmøde & generalforsamling
Godkendt, men dirigenten skal også godkende godkende.
Rettelser:
 I fjerde linje: udvalgene i flertal.
 7. Januar - usikkerhed om lokalrådsudvalgets status.
2. Konstituering
Formand: Kasper, næstformand: Ivan, kasserer: Per, sekretær: Flemming,
3. Evaluering generalforsamling
Fremmødet er flot, men stadig for få fra Dyves Bro.
4. Økonomi, Per
Intet nyt. Regninger fra de sidste møder mangler. Ellers udgifter til fodnoten og
generalforsamling. Der kommer 10.000 kr fra kommunen. Der mangler også penge til
aktiviteter i samværshaven 2013, men på den anden side har der jo ikke været noget.
5. Vindmøller ved Saltø, Evaluering møde d. 31 marts 2014, nye møder ?
Møllegruppen:
Mødet var OK, omend det var lidt svært at få hold på juraen.
Møde i går med 3 andre møllesteders arbejdsgrupper. Planlagt er Møde i august,
hvor Erika fra Sparresholm finder foredragsholdere. Prøver at finde folk, der er
flyttet fra området pga. støj. Lokalrådet i Fensmark vil gerne sponsorere mødet.
Der er ikke mere at gøre omkring St. Røttinge. Løbet er kørt.
For fremtiden synes det mest frugtbart at lægge vægt på de sundhedsmæssige
aspekter.
Et nyt aspekt i diskussionen kunne også være, at spotprisen på el er Lav for
indlandsmøller, fordi den allerede er faldet når stormen rammer England og
Vestkysten.
6. Næstved Kommune
6a. Kalkungødning på Saltø, Kasper & Per
Kasper har haft kontakt med forpagteren. Men der går flere år før det sker på de
samme marker.
Vi skal kontakte kommunen, hvis problemer næste gang - så besigtiger de.
6b. Skolepolitik, Kasper
Lokalrådene mødt med Per B fra kommunen. Flere besparelser i vente på
skoleområdet – og dermed sikkert flere skolelukninger. Løfte om at være med før
planen kommer. Man bør vel lukke en skole i byen snarere end en på landet.
Findes der en oversigt over besparelserne så langt??
6c. Fortorve & Veje, Flemming

Reparationer er udført - mangler på møllevænget og Saltø Skovvænge.
Flemming rykker for et svar vedr. Oprensningen af gadekær i Fodby
Bør der være vejbump i Fodby?? Forslag om hastighedskontrol som forsøg på
baggrund af klager over for høj hastighed i byen. Vi gemmer dette indtil videre.
6d. Kommissorium for lokaldemokratiudvalget
Medlemmerne sender et par ord om dette til Kasper. Men:
 Lokalrådene er ikke rigtigt i spil. Problem. Hvad vil man????


Lydhørhed savnes, bla. i trafiksammenhængen, hvor der er manglende
sammenhæng mellem diverse forslag.



Om linje 684 der burde organiseres bedre. Søren Revsbæk er kommet med eget
forsøg på tværs af forvaltning og lokalråd.

Hvis der skal være lokalråd, skal de tages alvorligt.
6e. Mærk Næstved
Mærk Næstved: Man kan komme på hele Næstveds oplevelsesside - gør det.
6f. stormøde
13. September er der stormøde for lokalrådene - meld jer!
7 samværshaven
Undersøgelse hos Fodbyboerne:
 Den ligger i den ene ende siger nogle
 Visse naboer mener at opbakning mangler
Det skal vi ignorere - lokalrådet mener det er overflødigt med flere opsættende
hensyn
Kommunen vil stå inde for projektet.
Naboorienteringen slutter den 12. Maj
8. Forskønnelsesprisen
Niels Rørbæk og Karsten Jensen. - De kigger de på det
9. Fodnoten
Palle savnes. Der kommer stadig noget fra begge sogne. Men der mangler afklaring fra
sognerådet om et eventuelt samarbejde. De må afklare før vi tager stilling.
10 kollektiv trafik
Per orienterer:
 695 lukker i ferien, men ikke til at finde ud af. Mange småændringer - især i andre dele
af kommunen.
 1/2 ture til Bisserup ???
 Besparelser på ca 1,7 mill i vente


Der kommer flere drøftelse til september



Flere drøftelser om 684 - udvalget og følgegruppen fortsætter formentlig.



Flextrafik: byrådet vil indføre, at d første 15 km er til starttaksten - holder det
økonomisk?



Kommunen vil lave en samlet strategi for den kollektive trafik på kort og langt sigt

11. Bidstrup vandværk
På hjemmesiden med lidt oplysninger – Det er ok
12. Evt.
Om netadgangen i Bistrup
Det skal være i orden. Man skal kunne drive forretning fra lokalområdet. De nedlagte gårde
kan jo ikke bruges med mindre der sker noget.
Det er kommunen der skal lægge pres på udbyderne.
Carsten Rasmussen har individualiseret problemet. Lidt i modstrid med den generelle
politik
Vi bør samle dokumentation for hvor galt det er.

Næste møde 1.7.14
Ref. Flemming Olsen

