Dagsorden og referat af Lokalrådsmøde 14. april 2021 kl. 19.00 hos Thomas, Toksværd Bygade 5
Tilstede: Thomas, Grethe, Karina og Søren
Referent: Søren Peter Foldberg

1.
Godkendelse af referat
fra sidste møde:

Godkendt

2.
Status på økonomi ved
kassereren

Kassebeholdning er på 58 168 kr.

Beløb for 2021 bør aftales, da der er indkommet en ansøgning.
HOT Lokalråds Pulje til
Støtte af gode initiativer

Se vedhæftede dokument
Vi afsætter 10 000 kr. til lokale projekter før august og tager stilling til at
bevilge yderligere midler til lokale projekter efter august 2021.
A:

Orientering fra
formanden –
indkommet siden sidst

Invitation fra Rakkerpak. Se vedhæftede: mandag den 28. juni klokken 19.00
vil Rakkerpak give en forestilling: Life is good. Hvem kontakter
forsamlingshuset i Toksværd. Det gør Søren og melder tilbage.
B
Anvendelse om støj fra IBF. Hvad kan Lokalrådet gøre? Lokalrådet rådgiver
vedkommende om at henvende sig til Næstved Kommune med hensyn til
støjmåling med mere.
C.
Thomas deltager i online-møde om bosætnings ambassadører

D.
Der er bevilget 5000 kr. til tennisklubben.
Opfølgning på tidligere
punkter

A:
Hundeskoven. Thomas har udarbejdet en tegning af området og
hundeskoven. Thomas har arbejdet med at få tilbud på hundeskoven.
Lokalrådet kan ikke fremsende en ansøgning før rådet kan udarbejde et
realistisk budget, og vi mangler tilbud fra håndværkerne.
B.
Vi kan søge lokalrådets ekstra pulje på 70000 kr.
Det er fire formænd fra lokalrådene, som bevilger pengene via udarbejdet
retningslinjer.
Retningslinjerne skal udarbejdes på ny, og når de er færdige, skal det
godkendes af Næstved Kommune. Formanden søger puljen til projekt
hundeskov.
C.
Optagedag den 25. maj: Alex Kynde ( svineriet og lokalrådet,
Forsamlingshuset, Skolen og borgerbudgettet.
A: Kommuneplantillæg 23 – sendt til alle.
B: Grupperne trafik og veje: Intet nyt

Angående
interessegrupper

C. Forslag, at hver gruppe kommer med status på generalforsamlingen, så det
bemærkes, at vi har lavet noget i årets løb.

Indkomne forslag

Lokalrådet har ikke modtaget forslag

Kommende events

A:
Generalforsamling mandag den 17. maj klokken 18.30 til 19.30

B:
Vedtægtsændringer: Vi fastholder vore vedtægter
C:
Foreningsmødet efterfølger generalforsamlingen den 17. maj 20.00 til 21.30 i
vokse Toksværd forsamlingshus.
D:
Borgermøde om borgerbudgetter onsdag den 19. maj
Eventuelt

Lokalrådet skal undersøge, hvordan vi kan arbejde med at få Toksværd og
Holme-Olstrup til at sammen, som bysamfund. Derfor skal jord langs
landevejen mellem byerne ændres til byzone.
Lokalrådet vil undersøge, hvor meget det koster at blive tilsluttet til de
forskellige vandværk:
Sørup, Toksværd, Dysted, Ravnstrup og Holme-Olstrup.

Næste møde: 12.05.2021

klokken 19.00

hos Grethe

