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Tappernøje den 19. maj 2021

Referat bestyrelsesmøde den 18. maj 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
Byrumsprojektet ved skolen / biblioteket er godkendt og igangsættes i 2022.
Blomsterkummer ved skolen kræver lidt ”kærlig pleje” hvordan kan det gøres bedre ? f.eks. en
form for ”byrums gartner” hvor frivillige kan tage vare på denne opgave ?
3. Meddelelser kasserer
Kasserer mangler NemID til konto, før vi kan få overført vores årlige tilskud.
NemID oprettes hurtigst muligt !!
4. Nyt fra arbejdsgrupper.
Folkeskovens frivillig laug:
Fugletårnet er lukket pga. råd i konstruktionen, der er ansøgt om midler til reparation
Ny / ændring af musikstien.
Måske arrangement evt. ifm. Fællesskabsstafetten, der er ikke taget endelig beslutning om datoen
Dette er ikke endeligt da der ikke er taget beslutning endnu.
Børnehaverne:
Ella fra Tappernøje børnehus er gået på pension
Skolen:
to klasser er lagt sammen til en pga. manglende børn til to klasser 4. klasser
Tappernøje Aktivitetspark:
Forsamlingshusene:
Kirkerne:
Musik over Præstø Fjord:
BLUP: ( projekt Bæredygtige Lokale udviklingsplaner)
Dette projekt kører med de udfordringer der er pga. vores corona situation.
Der er udarbejdet et spørgeskema, hvor svar nu skal ses efter og der skal udarbejdes en konklusion.
Vi vil prøve at tage kontakt til de bylaug vi kender, og invitere dem til næste lokalrådsmøde, for at
forsøge at blive lidt klogere på, hvad der ”rører sig” i de byer. Ole følger op på dette.
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Godt liv på landet:
Der har været et borgermøde, hvor der var oplæg og snak om hvordan det er muligt at skabe en
form for velkomst ambassadører, som kan byde nye borgere velkommen.
Hvordan får vi skabt bedre netværk ? Tag din nabo med til næste arrangement i byen.
Et andet sted i landet var der opstået en idé med en stork til at byde nyde borgere og deres
forældre tillykke. Måske Landdistiktsudvalget vil tage dette op og give nogle storke til de enkelte
områder ?
Biblioteket:
Der har været inviteret at afslutning med læsevennerne, som er en gruppe der sammen med de
mindste klasser læser sammen.
Der er bogvenner for børn med særlige behov.
Biblioteket har lige udsendt et spørgeskema, for at få overblik over ønsker for brugen af biblioteket.
Aktiviteten er faldet på biblioteket pga. corona situationen
Vi skal i lokalrådet forsøge at skabe bedre kontakt til biblioteket, og finde lokalt forankrede som kan
hjælpe med vores arbejde som bindeleddet. Biblioteket er generelt for ”topstyret” fra
hovedbiblioteket.
Andre:
5. Planlægning af møder 2021
Dette punkt afventer pga. Covid-19 situationen

6. Tid og sted næste møde
24. juni 2021 kl. 18.30 .. 21.00 ved ”Naturbasen” i Folkeskoven
7. Eventuelt

referent: OBN
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