
Referat af bestyrelsesmøde i Fodby sogns lokalråd afholdt d. 13/8-2012 kl. 19:30 

 

Dagsorden 

1: Hjemmeside 

2: Samværshave 

3: Økonomi 

4: Bordet rundt, nyt fra Forsamlingshus, Beboerforening, Fodby GF & Menighedsråd 

5: Fodnoten 

6: Nyt fra Næstved kommune  

7: Evt. 

8: Næste møde 

 

1: Der er problemer med at få betalt for hjemmeside og rettet oplysninger, da Login oplysninger ikke er 

blevet fremskaffet, Per prøver med koder som Kasper har fået af Louise.  

2: Arbejdsgruppe er blevet etableret, men de er desværre ramt ind i ferie tiden og har svært ved at få fat i 

de rigtige folk hos Næstved kommune. 

3: Der er ikke kommet penge til aktiviteter ind på kontoen endnu, målene som der blev bevilget penge til 

sidst er bestilt, der er dog penge til at betale dem. Kasper rykker for 30.000 kr. hos NK. Karsten som er 

blevet ”formand” for arbejdsgruppen vedr. samværshaven må høre om hvad der skal ske med pengene der 

er blevet bevilget. Kasper snakker med Karsten. 

4: Forsamlingshus, der er lavet energieftersyn og udfærdiget en rapport, der bliver afholdt en 

ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få igangsat energiforbedringerne. Parkeringspladsen 

mangler lys og et afsluttende lag, men kan bruges. 

Beboerforening, Har haft et par møder der er blevet aflyst, men konstituerende møde blev holdt d. 13/2. 

Gritt fra NK skal forbi Bistrup gadekær, der bliver ansøgt om en oprensning af gadekæret. 

Menighedsråd, Præsten er stadig sygemeldt, der er vikar på. 

Fodby GF, Herre og drenge fodbold er startet op. Herre & damegymnastik er startet op, dameholdet 

mangler lidt deltagere. Børnefodbold holdet mangler ligeledes nogle spillere. 

5: Fodby GF kan måske få en annonce i Fodnoten. Der satses på en udgivelse i slut august, der er ikke 

kommet nogle indlæg endnu.  



6A: Klimatilpasningsplan, Ingen interesse for deltagelse. 

6B: Tætved i Næstved, Ingen interesse i deltagelse. 

6C: Lokalrådsundersøgelse, Undersøgelsens resultat er mailet rundt til gennemlæsning hos bestyrelsen. 

7: Ingen indlæg til evt. 

8: Næste møde aftales indtil videre til, Mandag d. 29/10, med onsdag d. 31/10 som backup dato. Begge 

dage kl. 19. 


