Referat af Lokalrådsmøde 11. NOVEMBER 2020 – Stationsvej 34 B kl. 19.00
Tilstede: Grethe, Thomas, Karina, Alex og Søren
Referent: Søren Peter Foldberg
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
2. Status på økonomi ved kassereren:
49.208,66 er vores indestående i banken. Kasseren har betalt to regninger: Forplejningen til den
ekstraordinære generalforsamling og en opkrævning angående vores IT.
3. Orientering fra formanden – indkommet siden sidst:
Fuglebjerg har fået 100 000 kr. til at sætte forsamlingshuset i stand, og det angiver, at vi har de
samme muligheder. Vi skal udnytte sådanne muligheder.
Toksværd Antenneforening er blevet lukket, og skal overdrage deres indestående til det lokale
Bylaug Toksværd, men de har ikke været i stand til at finde ud af, hvem der sidder i bylauget.
4. Indkomne forslag:
Lokalrådet vil gerne arrangere et dialogmøde mellem de lokale, Døgndiamanten og lokalpolitiet.
Derfor er politikommissær Jens Bruus og lokalbetjent Mette Buch vil gerne deltage i vores næste
lokalrådsmøde for at snakke og planlægge mødet. Vi må desværre afvente, at vi kan afholde et
dialogmødet / borgermøde, så snart vi kan med hensyn til Covid-19. Men vi skal være klar.
5. Konstituering: formand: Grethe, næstformand: Søren og kasserer: Karina
6. Fremtidige møder: skal vi holde på en fast dag? Den anden onsdag i måneden holder vi møde
klokken 19.00. Første gang den 13. januar klokken 19.00 hos Grethe.
7. Mødeform: skal vi evt. skiftes til at indkalde og være mødeleder? Formanden indkalder, og
mødelederen vælges fra gang til gang. Referent er fortrinsvis næstformanden.
8. Mødested: skal det gå på skift?
Det kan gå på skift. Mødeafholderen får 100 kr. til at dække udgifterne til mødet.
9. Er der enighed om de foreslåede interessegrupper? Så er forslaget, at hvert bestyrelsesmedlem
dækker 1-2 gruppe.
Her er vores fordeling i de forskellige ad-hoc grupper…

10. Hjemmesiden: Har Grethe hidtil opdateret: Er der en anden, der vil overtage? Thomas og Mads
(Thomas´s søn) vil overtage.
11. Funktionsbeskrivelse: Vi henviser til vores vedtægter. De er vores funktionsbeskrivelse.
12. Møder:
a. med foreninger/grupper i byerne. Det aftales på januar møde.
b. Borgermøde om 200.000 kr. puljen. Mette skal stå for mødet, og vi indkalder.
c. Med Mette Buck:
13. Deltagelse i diverse møder o.l.:
Grethe har deltaget i et møde med sammen med Michael Skak om tildelingen af 400 000 kr.
Overskriften er ”Plænen”. Næste møde den 16. november klokken 14.00 i arbejdsgruppen. Der skal
indsendes et færdigt forslag, og det skal så godkendes af Nordea. Lokalrådet deltager i det fremtidige
arbejde, og vil arbejde for, at tingene kan være på flere lokaliteter i Holme-Olstrup.
14. Evt:
Karina spørger til arbejdet vedrørende lyskryds ved Toksværd, to fortove i Holme-Olstrup og en sikker
skolevej. Trafikale forhold: Thomas og Alex samler sammen og tager kontakt til Næstved Kommune.

Næste møde: 13. januar 2021

klokken 19.00

hos: Grethe

