
 

 

 
Referat af 

Åbent bestyrelsesmøde d. 1. juli 2014 kl. 19 i Fodby Sognegård. 

 
 
 

1. Referat fra sidste møde 

 Intet forelagt 

2. Økonomi, Per 

Intet nyt 

2a. Aktivitetstilskud / Samværshaven, Kasper, Per (lokalrådet) 

Der er ikke kommet noget 

Der er dog aktiviteter - mål til haven, arkivet, jvf. Også pkt. 5. 

Der er høringsfrist i dag for Samværshaven 

Landzonetilladelse er kommet 
Der er indkommet indsigelser, som skal behandles. 

Provstiudvalget er inddraget.  Menighedsrådet har svaret. 

Vi afventer 

Kan man lave en invitation til haven, så folk kan se hvad det handler om 

- og så får vi hul på nogle aktiviteter. - Også så man kan begynde at få 

frivillig arbejdskraft - kræver en plan hvor der er små bidder som man 

kan melde sig til. Skal laves når byggetilladelsen foreligger. 

 

3. Vindmøller ved Saltø, Evaluering møde d. 31 marts 2014, nye møder. 

Kim er fraværende - så der ventes. 

Kasper: telefondækning / internetdækning kunne måske forbedres, hvis 

de nu kommer alligevel 

Men der arbejdes vel på det i Møllegruppen 

 

4. Næstved Kommune 

 

4a. Møde vedr. skolestruktur 

Kasper og Ivan til møde med konsulenter 

Planerne er lagt og 2-3 landsbyskoler og 1 byskole skal lukkes 

Indflydelsen er ikke tilstede - faste planer er lagt på forhånd. 



 

 

Det ser meget sort ud 
 
4b kollektiv trafik 

10. juni var der møde - noget kaotisk mht. deltagelse pga. udvalgsmøde 

lige før 

Jesper Hansen ( vejingeniør) orienterede om planerne  

Nu skal der spares. Ny skolestruktur giver ens ringetider i skolerne, 

hvilket medfører problemer med skolebusserne. 

Nye regler kommer formentlig så man kan køre med alle. Dig intet 

konkret endnu 

695 - feriebussen- kører i år og i efterårsferien – men så er det slut. 

Vi afventer den nye køreplan 

Der er chance for at grundtaksten for flextrafik bliver for 15 km 
 

Vi bør arbejde for at alle busser erstattes af flextrafik. Så der ikke hele 

tiden er ændringer. På nær nogle faste skoleruter  

 

4c kalkungødning 

Et nyt læs truer - Per snakker med kommunen så de er opmærksomme 

på eventuelle gener. 

 

5. Ansøgning om tilskud 

(Fra dagplejemødrene om tilskud til ture) 

Vi giver 1000 kr. - til gavn for indensogns børn 

Men det må ikke danne præcedens, dvs. det er Ingen selvfølge at vi 

kan give igen næste år 

Alle ansøgninger vil blive behandles individuelt. 

 
 
6. Fodnoten & Kirkeblad 

Menighedsrådet betaler og laver. De vil gerne lave det 

Posten deler sikkert ud -  vist for ca 2 kr. pr stk. 

Vi må have noget med som folk kan /skal bruge. 

Foreslået: nogle gode gåture mm. 



 

 

 

Navn på bladet: Fodby sogne- og kirkeblad 

 

Det medfører nye deadlines, som skal fastslægges efter menighedsrådets 

rytme. 
Kasper taler med Palle 
 

7. Nye møder i lokalrådet 

2.9 
4.11 
6.1.15 
3.3. 15 
5.5.15 

Alle 1. Tirsdag i ulige måneder som hovedregel 

 
evt. 
Loppemarkedet. Kunne bruges til at reklamere for aktivitetshaven 

Udvide arrangementet, så det bliver en aktivitetsdag. Forsamlingshuset skal 

vel give lov, så det ikke generer. 

Åbent Hus for huse til salg + andre aktiviteter 

Kasper tager det med i bestyrelsen for forsamlingshuset. 
 
Referat: 
Flemming 
 
 


