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Tappernøje den 28. juni 2021

Referat bestyrelsesmøde den 24. juni 2021
Mødet blev afholdt i Naturbasen i Folkeskoven
Deltagere: Pernille, Anja, Charlotte, Anne Grete, Peter og Ole
Afbud: Malene og Lars
Gæster: Anni, Janne, Poul Erik og Torben Faurby
1. Godkendelse af referat og dette mødes dagsorden
godkendt

Mødets punkt 6 blev flyttet til punkt 2.
2. Meddelelser fra formanden

Frivilligfest skal planlægges, der skal findes en dato
3. Meddelelser kasserer
Der er kommet 5000,- kr. ekstra i tilskud, der er kommet tilskud til frivilligfesten, vores årlige tilskud
på 10000,- kr. mangler stadig, NK kontaktes for at finde ud af hvorfor de ikke overføres.
4. Generalforsamling.

Det er besluttet at generalforsamling afholdes den 28. okt. 2021, hvis det er muligt i
Tappernøje forsamlingshus.
Ole undersøger og booker
5. NemID – tilskud fra kommunen
Punktet udgår, er behandlet i punkt 3
6. Trafik – forslag til mere sikker trafik
Anni og Janne fra Everdrup deltog med forslag fra Everdrup.
Torben fra Bøgesø deltog med et overordnet forslag
Anne Grete og Charlotte havde et par forslag vedr. byskilte, Smidstrupvej samt stiforlængelse ved
Fakta.
Alle disse forslag er lagt ind under en trafikgruppe under BLUP, hvor dette behandles og sendes til
NK
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7. Nyt fra arbejdsgrupper.
Folkeskovens frivillig laug:
Fugletårnet er lukket pga. råd, dette repareres senere i år af leverandør som en garantisag.
Ny / ændring af musikstien, midler er ved at være i hus.
Tappernøje dagskole samt en grundejerforening giver tilskud på 2000,- kr. til vedligehold i skoven

Skovens dag bliver afholdt den 19 sep. Fra kl. 12 .. 16
Frivillig stafetten vil indgå i arrangementet
Børnehaverne:
Ella fra Tappernøje børnehus er gået på pension, der er kommet ny leder
Skolen:
Det skal forsøges at få lavet trin ved nedgangen fra sportspladsen ved fodgængerovergangen
Tappernøje Aktivitetspark:
Forsamlingshusene:
Kirkerne:
Der er opslået en stilling med bopæl i Everdrup
Musik over Præstø Fjord:
afholdes fra den 5. – 8. aug. Der kan ses mere på hjemmesiden www.mopf.dk
Denne festival har også givet os tilflyttere til området
BLUP: (projekt Bæredygtige Lokale udviklingsplaner)
Der skal planlægges en dato for fremtidsværkstedet i efteråret
Gruppen arbejder med flere projekter bl.a. såning af vilde blomster
Charlotte har fortalt om BLUP projektet i kulturudvalget
Godt liv på landet:
Anja har været til et møde
Biblioteket:
Andre:

8. Tid og sted næste møde
Dette er ikke aftalt, afventer til efter sommerferien
9. Eventuelt
Poul Erik som deltog som gæst efterspurgte om der var viden om kloarkering og løsninger i
åbent land. Vi opfordrer lodsejere som skal have dette løst at finde sammen og måske få
nogle tilbud. Lokalrådet har ingen viden på dette område.

referent: OBN

Side 2

