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Fodby Lokalråd

På generalforsamlingen d. 25. februar 2013, der blev afholdt i
samarbejde med beboerforeningen, var der et fint fremmøde i Fodby
forsamlingshus.
Beboerforeningen afviklede først deres generalforsamling, hvor de
store punkter var en nedlæggelse af foreningen, samt hvis det blev
vedtaget, hvad der skulle ske med foreningens formue. Flertallet
valgte at nedlægge beboerforeningen, men da der ikke var nok
fremmødte medlemmer, skulle der en ekstraordinær
generalforsamling til, denne blev afholdt i sognegården en måneds
tid senere og foreningen var hermed en del af Fodby sogns historie.
Foreningens formue blev videregivet til lokalrådet, med et håb om at
den evt. kunne fortsætte forskønnelsesprisen.
Lokalrådets generalforsamling forløb også stille og roligt, der var
ikke de store ting at berette. Fuldt referat kan findes på
www.fodbylokalraad.dk , men her er nogle hovedpunkter.
Øget opmærksomhed fra Næstved kommunes side på lokalrådene.
På valg var Per Persson & Kasper Nielsen, begge blev genvalgt.
Desuden blev der snakket om synliggørelsen af lokalrådet og at
fremtidige bestyrelsesmøder skulle være offentlige.
Inddragelse af beboere fra Dyves Bro omådet mangler og er noget
som lokalrådet vil have fokus på.
Generalforsamlingerne d. 25. februar blev som sædvanligt afsluttet
med smørrebrød, øl & vand, samt kaffe, tak for fremmødet og
hjælpen til oprydningen og det hyggelige samvær.

På lokalrådets bestyrelsesmøde d. 20. maj 2013 konstituerede
bestyrelsen sig som følgende.
Formand, Kasper Nielsen
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Næstformand, Ivan Christensen
Kasserer, Per Persson
Sekretær, Flemming Olsen
Menigt medlem, Jørgen Johansen
Fuldt referat findes på hjemmesiden, men her er nogle
hovedpunkter.
Det blev besluttet at videreføre forskønnelsesprisen, der er pt. 6000
kr. og der bliver afsat 700 kr. indtil videre pr. år. Det er vores håb
at der kunne findes nogle lokale med interesse for dette, som ville
forestå en årlig udvælgelse.
Der var indgivet en ansøgning fra den lokalhistoriske gruppe om
tilskud til indkøb af opbevaringskasser og andet til brug for
arkivering af det indsamlede materiale. Der blev ansøgt om 3000 kr.
Bestyrelsen bevilgede 2000 kr. som et engangsbeløb. Desuden blev
Conny inviteret til bestyrelsesmødet d. 25/6-2013 for at fortælle om
arbejdet med arkivet og fremtidsplanerne.
Det blev besluttet at en stor del af de fremtidige bestyrelsesmøder
skal holdes som åbne møder og afholdes i Sognegården, det første
blev afholdt d. 25/6, med et pænt fremmøde på 20 personer, som
nok primært var kommet pga. punktet om vindmøller ved Saltø.
Der afholdes offentlige bestyrelsesmøder i Sognegården datoer er
3/9-2013, 5/11-2013, 7/1-2014 alle starter kl. 19. Dagsorden
forefindes på hjemmesiden og alle kan få et punkt på dagsordenen,
det skal være lokalrådet i hænde senest 3 dage inden på mail
kontakt@fodbylokalraad.dk. Alle er velkomne til at dukke op, også
selv om man kun er nysgerrig.
Igangværende sager
Lokalrådet beskæftiger sig i øjeblikket med:
Minikommuneplan, Netop udsendt minikommuneplan er lagt på
hjemmesiden og vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde. Alle
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6 planer kan ses på nedenstående link.
www.naestved.dk/BygBolig/Kommuneplan2013/MiniKommuneplan
Omklassificering af veje, Per Persson er opmærksom på planer
om omklassificering af veje fra kommunal til privat.
Kollektiv trafik, Per Persson er med i en arbejdsgruppe i Næstved
Kommune som arbejder og prøver at påvirke den kollektive trafik.
Hjemmeside, opdateres når der er tid og vigtige emner.
Samværshaven ved Fodby sognegård (arbejdsgruppe),
arbejdsgruppen har afsendt endelig byggeansøgning og afventer
svar vedr. høringer, indsigelser & evt. opstart af projektet. Det var
håbet, at projektet var startet op, men da projektet er drevet af
frivillige, tager det altså noget tid at få tingene på plads, tilmed fik
lokalrådet i opstarten ikke informeret & inviteret alle beboere i
området, og derfor kan der være ekstra hensyn at tage, i hvert fald
er der en dialog i gang med dem, der vil dialogen. Lokalrådet synes
stadig det er et godt projekt, der vil kunne skabe liv ved kirke &
sognegård, og håber at hensyn til alle parter kan få projektet til at
skabe glæde for alle.
Vindmøller ved Saltø (arbejdsgruppe), arbejdsgruppe blev
oprettet d. 25/6-2013 og arbejder på at få fat i de nærmeste
beboere til møllerne. Se arbejdsgruppens indlæg længere inde i
bladet.
Kontakt til Dyves Bro området, lokalrådet har fået kontakt til
Grundejerforeningerne på Fjordtoften & Fjordbakken, vi håber at
bestyrelsen måske med tiden kan udvides med et ekstra medlem fra
netop dette område, vi får se !!!
Jeg vil endnu engang opfordre alle til at tilmelde sig den mailliste
som er på hjemmesiden, da der kan komme nogle informationer
som måske vedrører netop dit område.
På vegne af Lokalrådet
Kasper Nielsen
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Vindmøller ved Saltø
Gigant vindmøller på 150m ved Saltø gods??
Næstved kommune er nu af flere omgange, blevet søgt om tilladelse
til at opstille mega-møller i området ved Saltø gods.
Det kommer til at påvirke at stort område og vi mener derfor at det
er vigtigt, at få gjort de omkringboende opmærksomme på
projektet.

Mølle typer og placering.
Der er tale om op til 7 møller, på 150 meter i total højde. De vil
blive placeret i området sydvest for Bistrup, op forbi skoven og
Margrethe høj, og op til lige syd for Kappelgårde.
De nye møller vil blive placeret indenfor kystnærhedszone,
beskyttelsesområde, særligt Fritidsområde og søgeområdet for en
regional naturpark.
Der er i forvejen rigtig mange møller i vores område. Inden for en
radius på ca. fire km er der 17 møller med en højde i mellem 45m69m. Flere af disse eksisterende møller er også placeret inden for de
nævnte områder.

Gennemgang af projektet indtil nu.
I den oprindelige plan, som blev sendt i høring i oktober 2011, blev
området ved Saltø Gods vurderet til at kunne rumme 3 større
vindmøller på ca. 125 meter.
Vi I vindmøllegruppen er ikke bekendt med indsigelser.

Dengang vurderede kommunen, at hensynet til Dronning
Margrethes Høj kunne betyde, at der kun burde placeres vindmøller
øst for denne. Og at der af hensyn til blandt andet kystlandskabet
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og de kulturhistoriske værdier i den sydøstlige del af godsets jorder,
næppe ville kunne udvides til 7 møller.

Først i marts 2012, blev der sendt ændringer til planen i høring.
Ændringerne betød at den oprindelige placering af område blev
fastholdt, altså at vindmøllerne kunne placeres øst for Dronning
Margrethes Høj, og den østligste mølle kunne placeres øst for
Saltøvej. Men at området nu, blev vurderet til at kunne rumme op til
4-5 møller, på op til 140 m.

Sidst i marts skrev Saltø gods, til Næstved kommune at det var
deres overbevisning, at området burde udnyttes optimalt. Og at det
derfor burde undersøges om området kunne rumme yderligere 1
eller 2 møller, og om mølles højden kunne øges op til 150 meter.
Altså, i alt op til 7 møller, med totalhøjde på 150 meter.

Til dette svarede Teknisk udvalg, at der kun kan opstilles 3 møller
ved Saltø Gods, i overensstemmelse med den oprindelige plan.
Økonomi udvalget kom med samme udmelding midt i april.

Sidst i april anmoder Borgmesteren om, at vindmølleplanen blev
sendt tilbage til Teknisk Udvalg, dette bliver vedtaget af byrådet.

Teknisk udvalg, Økonomiudvalget, anbefalede at Saltø Gods fik
tilladelse til at udarbejde en VVM (Vurdering af Virkning på Miljø),
for at få afklaret miljø påvirkningerne ved placering af 4 møller, i
området omkring Saltø Gods. Al planarbejde blev betalt af ansøger.
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Sidst i august 2012 vedtog kommunen en vindmølleplan, der blandt
andet giver mulighed for at opføre store vindmøller ved Saltø Gods.
Kommunen modtog en konkret ansøgning, om opførelse 4 eller 5
vindmøller på 140 - 149 meter, syd for godset.

Borgerne i området har af flere omgange, både som grupper og
enkelt personer kommet med indsigelser imod de store møller.

Saltø gods med 155m høje vindmøller (Visualisering)
Fremtiden.
Vindmøller er som energikilde en rigtig god idé. Det er en ren,
vedvarende form for energi, men vi frygter hvordan så store møller
vil komme til at påvirke vores lokalsamfund.
Ikke alene vil de skæmme vores flotte natur og de fortidsminder den
rummer, give støjgener og i værste fald påvirke sundheden. De kan
eventuelt også påvirke huspriserne i området i negativ retning.
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Vi har derfor oprettet en arbejdsgruppe, som løbende vil komme
med opdateringer om projektet.
Du kan også give dit besyv med enten på facebook, under gruppen
”Gigant vindmøller ved Saltø gods” eller ved at skrive til os på
mollervedsalto@live.dk
Vi håber på at kunne få en dialog i gang, så både ideer og
synspunkter er velkomne.

Mere information og dokumentation kan findes på
www.fodbylokalraad.dk/aktiviteter/vindmoller-ved-salto
og
www.naestved.dk under Byg og bolig > Kommune- og lokalplaner >
Planer i høring

Fodby GF

De 3 G´er, Gode Ben, Grillpølser & Gunnar Nu, Fodby GF´s
stjernehold fanget efter en hård træning (Foto: Fodby GF)
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Fodby Sogns arkivgruppe

I Fodby arkivgruppe er der indkommet en del materiale som skal
undersøges nærmere. Et eksempel på dette er et Udlægsskøde.
Dette er fra Søholdt på Søndervej.

Udlægsskøde.
Underskrevne sagfører Chr. Larsen i Næstved der som Eskurator
testamenti behandler boet efter afdøde gårdejer Hans Christensen af
Fodby udlægger herved i henhold til afdødes testamente af 30 april
1889 med kodicil af 4 juni 1892 og ifølge skiftebeslutning til
Christian Carl Eriksen den afdøde ifølge skøde af 27 de februar
1863, tinglæst 25 de marts s.a. tilhørende tiendepligtige ejendom i
Fodby og sogn, skyldsat under
matr. 21 for hartkorn 7 td. 7 skp. 2 tdk. 03/4 alb
Matr. 39 for hartkorn 0 - 2 - 3 - 1 ¾ i alt hartkorn 8 td 2 skp 1 tdk 2 ½ album.
Med påhvilende gammelskat henholdsvis 47 rdl. 26 sk. og 27 sk.
Med rette tilliggende og tilhørende af grund og jorder, de der på
værende bygninger med jord- min og nagelfast tilbehør, kakkelovn
komfur og indmurede kedel derunder indbefattet , besætning og
invetarium, avl afgrøde, ??? Og gødning. Alt med de samme
rettigheder byrder og forpligtigelser hvormed ejendomme tilhørende
Hans Christensen.
Dette er en lille del af skødet som er meget større.

Vi fortsætter i løbet af vinteren med at mødes, hvor alle er
velkomne, vi har dog ikke endnu fastsat datoen efter
loppemarkedet, hvor der er åbent hus i arkivet. Alle materialer er
sat ind under Vej og matrikelnumre.
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Hvis i har noget til vores lille arkiv så henvend jer til mig 55445158
elle skriv til bistrupby@yahoo.dk
hilsen Conny Larsen
http://www.bistrupby.dk

Fodby Menighedsråd

Nyt fra Fodby Menighedsråd
Det var den sommer! Dagene er blevet kortere, og et travlt efterår i
kirken, står for døren.
Sangkorene starter snart igen og et omfattende musikalsk program i
provstiet begynder allerede i oktober måned.

Afholdte og planlagte arrengementer.
Den 29. maj var vi på sommerudflugt til Frederikssund og vi var
heldige med vejret. Højskolesangbogen var taget med, og vi fik
sunget en masse dejlige sange under kørslen; en dejlig dag.
Den 2. juni var der sommerkoncert i Fodby Kirke, hvor vores
dygtige kor, gæstesolist Hanne Brønd Holst, og Karsten og Anders
sørgede for at vi fik en dejlig oplevelse med hjem.
Efteråret 2013 byder på en masse dejlige musikalske oplevelser.
Anders skriver mere om alt dette på sine sider.
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Søndag den 6. oktober kl 11.00 er der dragedag i Sognegården
med let frokost, dragebygning og forhåbentlig flyvning. Vi håber at
mange børn og voksne møder op.

Torsdag den 31. oktober kl.19.00 er der Spil dansk dag i
Forsamlingshuset, med en masse dejlig sang.

Økonomi.
Budgetterne overholdes, og kirken kalkes i august 2013, hvor i hvert
fald tårnet skal have den helt store omgang, med en tilbundsgående
afrensning.

Særlige gudstjenester.

Søndag den 22. september kl.10.30 er der høstgudstjeneste i
Fodby Kirke. Efter gudstjenesten er der frokost i Forsamlingshuset,
og som sædvanlig synger vi dejlige sange fra højskolesangbogen.
Af hensyn til traktementet ber`vi om tilmelding til spisningen,
senest den 15.september på mail: pbfodby@hotmail.com

Torsdag den 17. oktober kl 17.30 er der spagettigudstjeneste i
Fodby
Forløbet bliver at vi mødes i Kirken til en meget kort og børnevenlig
andagt; hvorefter der serveres aftensmad i Sognegården. Hele
arrangementet forventes at vare 1 – 1.5 time.
Det er et tilbud til alle i Sognet, og det er gratis, men af praktiske
hensyn vil vi bede jer om tilmelding på mail: pbfodby@hotmail.com
med angivelse af antal børn og voksne, senest den 27. april.
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søndag den 3.november kl. 19.00 er der Alle Helgen`s
gudstjeneste i Fodby Kirke. Det er en meget stemningsfuld
aftengudstjeneste hvor vi mindes Dem som har ”forladt” os idet
forgangne år. I år medvirker bl.a. Dorte Larsen, og med sin skønne
sangstemme vil hun understøtte den særlige stemning der er denne
aften.

Kirke og Kirkegård.
Kirkens vinduer er blevet kittet og malet indvendig.
På kirkegården skal det store asketræ ved toiletbygningen blevet
fældet. Det var hult indeni, og derfor ikke stabilt mere. Vi er jo
desværre stillet i udsigt, at alle asketræerne vil dø af sygdom.

Kirkebladet
Karrebæk og Fodby menighedsråd er blevet enige om at indstille
udgivelsen af det fælles kirkeblad. Det er primært af økonomiske
grunde. I Fodby vil vi samarbejde med lokalrådet om en evt. fælles
udgivelse af ” Fodnoten ” 2 gange årligt, ligesom vi vil orientere på
hjemmeside og på Facebook, samt med foldere i våbenhuset. Ikke
alle kan håndtere nettet, og til dem vil vi efter ønske sørge for
omdeling af orienterende materiale.

På menighedsrådets vegne

Palle Brushøj
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FODBY FORSAMLINGSHUS
Bankospil
Afholdes onsdage i lige uger kl. 19.00.
Dørene åbnes kl. 18.00.
De fleste gevinster er kødgevinster, men der er også
pengegevinster, hvor den største er på 800 kr. og mulighed for 500
kr. i puljespillet. Der er et godt og billigt cafeteria.

Loppemarked
Loppemarkedet afholdes i år lørdag den 7. september kl. 10 –
14.
Loppemarkedet afholdes i år i Sognegården, Fodbygade 37,
4700 Næstved.
Hvis I har noget som I gerne vil af med, så kontakt: Ole Madsen
på tlf. 54148466

Dilettant
Igen i år vil vi have en dilettant forestilling i foråret 2014.
Der er opstartsmøde i forsamlingshuset torsdag den. 12.
september 2013 kl. 19.00, hvor alle, som er interesserede i at
hjælpe til eller spille med, er velkomne.
Hvis du bare er nysgerrig, så kom og få et indblik i arbejdet.
Venlig hilsen
Michael Toft Nielsen
Søndervej 40
Bistrup
4700 Næstved
55445434/21648140
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Høstfest
Forsamlingshuset holder høstfest lørdag den 28. september fra
kl.18-24.00.
Vi skal som sædvanlig have noget god mad, drikkevarer til rimelige
priser og musik ved Anders Juhl. I 2012 var der god tilslutning til
høstfesten, og bestyrelsen håber at I igen bakker op om denne fest.
Det er en god måde at møde nye og ”gamle” beboere i sognet på, så
på gensyn den 28.september.
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Kontaktliste
Fodby Lokalråd
Formand
Kasper Nielsen
Bistrupvej 8, 4700 Næstved
Telefon: 21495955
Mail: kontakt@fodbylokalraad.dk

Fodby Menighedsråd
Formand
Palle Brushøj
Telefon: 28337589
Mail: pbfodby@hotmail.com

Fodby GF
Formand
Ivan Christensen
Telefon: 55455543
Mail: ic.4@live.dk

Bistrup Vandværk
Formand
Kasper Nielsen
Telefon: 21495955
Mail: kasper@kn-el.dk
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Vigtige datoer i Fodby Sogn
3/9, Bestyrelsesmøde lokalråd i Fodby Sognegård kl. 19
7/9, Loppemarked for Fodby forsamlingshus, afholdes i Fodby
Sognegård, Fodbygade 37, kl. 10-14
12/9, Opstart dilettant i forsamlingshuset kl. 19
22/9, Høstgudstjeneste kl. 10.30 med efterfølgende frokost i
forsamlingshus, husk tilmelding til Palle
28/9, Høstfest forsamlingshuset kl. 18-24, Husk tilmelding til Palle
6/10, Dragedag i sognegården kl. 11
17/10, Spagettigudstjeneste kl. 17.30, med spisning i Sognegården,
husk tilmelding.
31/10, Spil Dansk dag i forsamlingshuset kl. 19
3/11, Alle Helgens gudstjeneste i Fodby Kirke kl. 19
5/11, Bestyrelsesmøde lokalråd i Fodby Sognegård kl. 19
7/1, Bestyrelsesmøde lokalråd i Fodby Sognegård kl. 19
Onsdag i lige uger, Bankespil i Fodby Forsamlingshus
Hvis du kender til et arrangement som skal med i Fodnoten eller på
hjemmesiden, så send det til kontakt@fodbylokalraad.dk.
Billedmateriale som viser vores lokalområde eller et arrangement er
også meget velkomment, Billeder slettes eller tilbageleveres efter
brug.
Næste deadline på Fodnoten er ultimo januar 2014.
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