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Tappernøje den 20. nov. 2020

Referat bestyrelsesmøde den 19. nov. 2020
Deltagere: Pernille, Anne Grete, Anja, Charlotte, Peter og Ole
Afbud: Malene og Lars
1. Godkendelse af referat og dette mødes dagsorden
godkendt
2. Meddelelser fra formanden
Fællesmødet i Holmegård er blevet aflyst pga. corona situationen
Fremdriften med Korskildepladsen er i gang Pernille er til statusmøde med NK den 26. nov.
Pulje med midler stillet til rådighed for lokalrådene er stadig aktiv, vi forsøger derfor at arrangere
en sammenkomst for foreninger i området, med henblik på at forbedre netværkerne i området, til
gavn for alle for at få ny inspiration. Kan også bruges i forbindelse med BLUP projektet.
Pernille vil ansøge om midler fra denne puljen til formålet.
3. Meddelelser kasserer
Der er pt. ca. 15000,- kr. i kassen efter afholdt generalforsamling
4. Nyt fra arbejdsgrupper.
Folkeskovens frivillig laug:
Fugletårnet skal repareres, der er indhentet en pris på ca. 22000,- kr.
arrangementer har været aflyst i løbet af sommeren pga. corona situatioen
Der skal etableres en musiksti, hvor der skal indhentes tilbud.
Anne Grete skal have møde med Malene og Elise som er tovholdere på projektet
”Hundeskov ved Tappernøje”
Børnehaverne:
Skolen:
Skolebestyrelsen og forældre har drøftet skoletransport med NK.
Tappernøje Aktivitetspark:
Forsamlingshusene:
Kirkerne:
Der er planlagt et par koncerter
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Musik over Præstø Fjord:
Festvallen er fra 5. til 8. aug. 2021
BLUP: ( projekt Bæredygtige Lokale udviklingsplaner)
Anne Grete og Ole har haft online møde med Landsby højskolen ( Tyge Mortensen og Helene
Simoni Thorup ) som er de overordnede ”tovholdere” på projektet hvor 8 kommuner deltager, med
en række Landsbyer, hvor projektet skal ”sættes i søen”
Der skal aktiveres flere i dette projekt, hvor første opgave er at få etableret en styregruppe.
Lokalrådet vil forsøge at samordne med projektet ”Korskildepladsen” og andre frivillige
organisationer i lokalområdet.
I dette projekt kunne det også tænkes at der skal forsøges med en ”Velkomst Gruppe” med
ambassadører, som kan byde nye borgere velkommen.
Andre:
Godt liv på landet:
Pernille må pga. sit arbejde trække sig fra denne gruppe. Anja indtræder i stedet i gruppen, pva.
lokalrådet
5. Udveksling af telefonnumre
Dette er kun til internt brug i lokalrådet, og er ikke offentligt tilgængeligt.
6. Tappernøje Bogen
Der er flere som er ved at skrive en bog om Tappernøje, Anne Grete skal til møde, og det er
planlagt at også lokalrådet skal med i denne bog.
7. Vedtægtsændringer
Anne Grete har lavet et oplæg til de ændringer, som skal op ved næste generalforsamling, Anne
Grete sender disse endeligt udformede ændringer til lokalrådet.
8. Beslutning om indkøb af veste
Der er indhentet tilbud på veste, og der er bevilget 6000,- kr. til formålet.
Charlotte går videre og bestiller
9. PR – synlighed
Anne Grete og Ole har holdt et lille møde for at planlægge en strategi.
Det er besluttet at vi prøver at synliggøre aktiviteter og møder ved at sætte dem i de lokale aviser i
rubrikken ”Tid og Sted”, lægge det på hjemmesiden og på relevante facebook grupper, hvor der
deles fra Lokalrådets facebook side.
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Der laves et postkort til erstatning af den folder der tidligere er lavet. Anne Grete og Ole fortsætter
dette arbejde.
Infoskærm ved biblioteket. Anne Grete finder ud af hvilke muligheder der er.
Medadministrator på Lokalrådets facebookgruppe. Charlotte sørger for at Ole også er
administrator på gruppen.
Vedligeholdelse af hjemmeside, foretages af Ole; men der er brug for input fra andre.
10. Tid og sted næste møde
10. dec. 2020 kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde Bibliotek.
Da dette er sidste møde i år afsluttes med gløgg og æbleskiver

11. Eventuelt
referent: OBN
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