Lokalrådet for Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne
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email – lokalraadet@4733.dk

Tappernøje den 26.feb. 2021

Referat bestyrelsesmøde den 25.feb. 2021
Mødet er afholdt virtuelt pga. Covid-19 situationen
Deltagere: Anne Grete, Anja, Charlotte, Peter og Ole
Afbud: Pernille, Malene og Lars
1. Godkendelse af referat og dette mødes dagsorden
godkendt
2. Meddelelser fra formanden
De indkøbte veste til brug ved arrangementer er blevet leveret.
3. Meddelelser kasserer
De indkøbte veste er betalt; men ellers ingen aktiviteter
4. Nyt fra arbejdsgrupper.
Folkeskovens frivillig laug:
NK forsyning har arbejdet ved bassinerne og grøften med oprensning, dette har givet lidt
udfordringer, som der pga. vejret er lidt reetablering der skal udføres. NK forsyning står for dette
Børnehaverne:
Skolen:
AGK opfordrer til at skolens kendetegn bør være ude-/naturskole
Tappernøje Aktivitetspark:
AGK opfordrer til at der søges til legeplads fra den pulje der findes. Da dette er noget som skal
gøres af en brugergruppe, bliver dette kun en realitet såfremt en sådan findes. Lokalrådet vil støtte
initiativer; men vil/kan ikke bære sådanne opgaver.
Forsamlingshusene:
Kirkerne:
Musik over Præstø Fjord:
Festvallen er fra 5. til 8. aug. 2021
Der arbejdes med planlægning
BLUP: ( projekt Bæredygtige Lokale udviklingsplaner)
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Der arbejdes fortsat med dette projekt; der har været et online møde sammen med Tyge
Mortensen fra Landsby højskolen. Hvor alle som kunne have interesse i projektet var inviteret via
opslag på facebook. Der kommer endnu et indledende møde den 10. marts, hvor der forhåbentligt
kommer flere deltagere.
Godt liv på landet:
Anja orienterede kort; men der er ikke meget nyt pt. også pga. Covid -19 situationen
Andre:
5. Planlægning af møder 2021
Dette punkt afventer pga. Covid-19 situationen

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