Referat af Lokalrådsmøde i Aktivitetshuset (Toksværd)
Tirsdag den 29. august 2019 klokken 20:00 – 21:30
STED: Aktivitetshuset Toksværd Bygade 56
Tilstede: Flemming Rasmussen, Grethe Lambrecht, Charlie Svensson, Martin Kielsgaard Sørensen
Fraværende: Afbud: Thomas Jensen
Mødeleder: Flemming Rasmussen
Referent: Martin Kielsgaard Sørensen

Punkt

Referat

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidst

Punkt 4. tages ud af sidste referat. Herefter godkendt.

Kort nyt fra formanden
• Nyt fra teknisk forvaltning

Formanden har deltaget i møde med teknisk forvaltning
omkring forskellige forhold:
Sundhedspolitikken: Næstved kommune er ambitiøs. Kommune
er udfordret på økonomien for at kunne udmønte politikken til
reelle handlinger.
Trafiksikkerhed: Skolestien mellem Holme-Olstrup og Toksværd
er ikke gjort færdig. Idet der mangler asfalt på en mindre
strækning. Det betyder at stien ikke kan få status som skolesti.
Lokalrådet har gjort opmærksom på problematikken.
Trafik: Rute 54 – Det undersøges, hvad lokalrådet kan gøre for
at få forbedre tilkørsel og trafiksikkerheden. Note. Vejen er en
amtsvej og hører ikke under kommunen.
Derudover arbejder kommenen med en cykelsti mellem HolmeOlstrup og Mogensstup.
Blotlægning af å løbet mellem Toksværd og Holme-Olstrup er
tænkt gennemført. Strækningen er ikke endeligt afgjort.
Renovation: Oplysning om at der arbejdes med at forbedre
sorteringen, effekten og udbyttet er ikke tilfredsstillende.
Sorteringen omkring glas, plast og jern er udfordret.
Udstykning: Ikke umiddelbart ikke nogen planer, for vores
område. Grundet ikke rentabelt for kommunen. Det er ikke i
fokus hos kommunen.
Motorvej: Er sat på standby af den nye regering.

Vejprioritering: Næstved kommune arbejder på at privatisere
veje. Lovgivning sikre at det først kan gennemføres i en ny
valgperiode.
Belysning: Ingen planer for vores område.
Lokalrådet har modtaget materiale fra mødet.
Ønsker for fremtiden: Lokalrådene ønskede mere indflydelse på
processen og beslutningen. Hyppigere møder og indkaldelse til
møder i god tid.

Præsentationsfilm AD-Media. Se
fremsendt e-mail.

Referat fra mødet udarbejdes (PT. Ikke modtaget)
Lokalrådet er blevet kontaktet, med henblik på en reklamefilm.
Det er omkostningsfrit. Der findes allerede en film på vores
hjemmeside. Lokalrådet har valgt ikke at tage imod tilbuddet

Nyt fra kassemesteren. ” tilgang til
konto ”

Der har været møde med banken, der mangler stadig lidt
dokumentation. Kassereren har aftalt nyt møde.
Vi forventer at få åbnet kontoen i inden næste møde.

Mødeaktiviteter i 2019

Mødeaktivitet: Aftalt sidste onsdag i måneden.
Næste møde onsdag den 25. sep. 19:30.

Eventuelt.

Planer for unge mennesker der er udfordret på adfærd.
Kontakt med nærpoliti, for at høre omkring situationen. Hvad er
status?
EU’s venner i Europa. Forslag at vores lokalråd deltager. Vi går
videre om vi kan få en plads. Grethe kontrakter.

