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Tappernøje den 10. apr. 2021

Referat bestyrelsesmøde den 8. april 2021
Mødet er afholdt virtuelt pga. Covid-19 situationen
Deltagere: Pernille, Anja, Charlotte og Ole
Afbud: Anne Grete, Malene, Peter og Lars
1. Godkendelse af referat og dette mødes dagsorden
godkendt
2. Meddelelser fra formanden
henvendelse fra Næstved turistforening med ønske om at vi deltager i en fortælling om vores
”lokale perler” til gavn for turismen.
Det er besluttet at Pernille henvender sig til turistforeningen, for at få noget mere konkret om
projektet. Vi tænker at der skal fortælles om Aktivitetparken, Folkeskoven, Everdrup kirke og
gadekæret, Snesere kirke samt Præstø fjord. Charlotte deltager i dette sammen med andre som
findes til de enkelte områder.
”Frivillig fest” sammenkomst med invitation af foreninger i området. Dette for at få et bedre
sammenhold og kendskab mellem de enkelte foreninger. Planlægges til sensommer eller tidligt
efterårs, afhængig af vores Corona situation. Dette under forudsætning af at vi får støtte fra den
pulje hvorfra Pernille har ansøgt midler.
3. Meddelelser kasserer
likvidbeholdning er ca. 9300,- kr.
4. Nyt fra arbejdsgrupper.
Folkeskovens frivillig laug:
Fugletårnet er lukket pga. råd i konstruktionen, der er ansøgt om midler til reparation
Børnehaverne:
Tappernøje børnehus har fået hjertestarter
Skolen:
Tappernøje Aktivitetspark:
Forsamlingshusene:
Kirkerne:
Musik over Præstø Fjord:
BLUP: ( projekt Bæredygtige Lokale udviklingsplaner)
Den styregruppe der er nedsat arbejder med projektet, hvor der arbejdes med bæredygtighed ud
fra FN’s verdensmål, og der planlægges ”fremtidsværksted” workshop, når det igen bliver muligt at
mødes fysisk
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Godt liv på landet:
Andre:
5. Planlægning af møder 2021
Dette punkt afventer pga. Covid-19 situationen

6. Tid og sted næste møde
18. maj 2021 kl. 19.00 .. 21.00 Korskilde bibliotek ? eller virtuelt
7. Eventuelt
referent: OBN
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