Referat af Lokalrådsmøde den 10. marts 2021
Sted: Zoom
Til stede: Alex, Thomas, Alex, Søren og Grethe
Afbud: Karina
Referent: Søren Peter Foldberg
1

Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt

2

Status på økonomi ved kassereren:

Karina fremsender årsregnskabet.

3

Orientering fra formanden –
indkommet siden sidst.

Intet nyt

4

Opfølgning på tidligere punkter:
a.
b.
c.
d.

Hundeskov: Intet nyt.
Film for området.
Fotografering:
Linda Frederiksen, Næ. Kom.
tilskrevet ang.
Mødefaciliteter.
e. forespørgsel fra
turistforeningen om bedre
skiltning

a. Thomas vil undersøge priser, og vi
kan søge en af Næstved Kommunes
puljer. Grethe har fremsendt link til
Lokalrådet.
b.0ptagedatoen i maj: tirsdag d. 25. maj.
c. Alex og Karina mangler at få taget
foto.
d. Stationen kan ikke bruges.
e. Intet nyt

5

Ang. Interessegrupper
A:
Gruppe 2, Alex & Grethe fortsætter i
projektet ”Plænen” under De Unges Dag.
Ansøgning sendt til Friluftsråd og Maerk
Naestved. Venter svar. Sofiefonden givet
afslag

Grethe har fremsendt en ansøgning til More
Play for at fremskaffe flere penge til
projektet.

B:
Gruppe 1, høringssvar til forslag til
Kommuneplan

Høringsvar udarbejdet af Thomas og Søren,
og rundsendt til hele lokalrådet og derefter
sendt til Næstved Kommune.

C:
Gruppe 1, status på trafik.
6

Indkomne forslag. Ingen forslag
Kommende events / deltagelse af eksterne
a. Generalforsamling
b. Stormøde med foreninger
c. Borgermøder om
borgerbudgetter.

Intet nyt.
Ingen indkomne forslag.

.

Deltagelse i diverse møder o.l.:
a. Onlinemøde med øvrige formænd
4.3.
Evt.

a. Generalforsamlingen lægges
mandag den 17. maj klokken 18.30 –
19.30 og foreningsmødet
efterfølgende 20.00 til 21,30. Grethe
kontakter Næstved Kommune om
deres deltagelse. Grethe booker
Toksværd Forsamlingshus.
b. Samme aften i Toksværd
forsamlingshus
c. Borgermøde om borgerbudgetter.
Thomas vender tilbage med en dato.
Der kommer en folder.

a. Onlinemøde mellem formænd, og
der deltog fire formænd. Vores
formand var selvfølgelig på pletten.
Tennisklubben ved formand Jan Kragh vil
fremsende en ansøgning til HOT.
Når Toksværd Bylaug genopstår, så skal det
bevilget beløb fra HOT overføres til bylauget.

Næste møde: 14.4. 2021

klokken 19.00

