Referat af Lokalrådsmøde den 27. JANUAR 2021
Til stede: Grethe, Thomas, Karina, Thomas, Søren og Alex
Referent Søren Peter Foldberg
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
2. Status på økonomi ved kassereren: Kassebeholdningen er på små 60 000 kr. efter vi har modtaget
tilskud fra Næstved Kommune. Kasseren er begyndt, at lave årsregnskabet, og kasseren er faktisk
næsten færdig med regnskabet for 2020.
3. Orientering fra formanden – indkommet siden sidst.
Der er kommet en forespørgsel fra turistforeningen om bedre skiltning.
4. Opfølgning på tidligere punkter
a. Hundeskov: Intet nyt.
b. Film for området. Kan optages i foråret. Deltagere i arbejdet skal vælges: Thomas, Karina
og Søren. Søren sender bilaget til Thomas og Karina
c. Fotografering: Søren, Karina og Alex.
d. Linda Frederiksen, Næ.Kom. tilskrevet ang. Mødefaciliteter.
5. Ang. Interessegrupper
a. Gruppe 2, Alex & Grethe fortsætter i projektet ”Plænen” under De Unges Dag. Alex er
koordinator: Anette Brix og formanden har sendt en ansøgning til fritidsrådet til midler til
outdoorsfitness, og Mikael Skak har ansøgt Sofiefonden.
b. Gruppe 1, skal i gang med høringssvar til forslag til Kommuneplan
http://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1221 Skal være inde senest 1.3.
i. Med i arbejdet: Søren Foldberg, Thomas, Malthe Fogh, Toksværdgård (genbo
Thomas)
c. Gruppe 1, status på trafik: Ikke noget nyt.
6. Indkomne forslag. Ingen forslag
7. Kommende events / deltagelse af eksterne
a. Januar bestyrelsesmøde m/deltagelse af politi er udskudt ind til videre.
b. 23. februar – foreninger m.fl. inviteret til stormøde. Vi aflyser, hvis restriktionerne
fastholdes. Vores arbejdsgruppe om borgerbudgetter skal præsentere tingene på
foreningsmødet.
c. Borgermøder om borgerbudgetter. Digitale møder i februar. Thomas fortæller, at der
arbejdes med borgerbudgetter, og totalt er der 200 000 kr. til borgerbudgetter i vores

område. Når alt er klart, skal der meldes ud om borgerbudgetter, og det er
lokalbefolkningen, som stemmer om projekterne.
8. Deltagelse i diverse møder o.l.: Intet nyt.
9. Evt.

Thomas har talt med Glumsø lokalråd og har fået en god kontakt. Det er formanden Visti
Christoffersen. Visti skal inviteres til et af vores møder, så vi kan få inspiration.
Søren har talt med Bylauget og orienteret om planer om at profilere vores område, som et
julemandsområde. Når Bylauget træder sammen igen, så vil bylauget behandle sagen.
Thomas har undersøgt sagen om Toksværd Bylaug, og resultatet af denne undersøgelse er,
at der skal dannes et nyt bylaug i Toksværd. En af initiativtagerne til dette vil være
Thomas.

Næste møde: 10.2.2021

klokken 19.00

I Zoom

