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Tappernøje den 29. jan. 2021

Referat bestyrelsesmøde den 28. jan. 2021
Deltagere: Anne Grete, Anja, Charlotte, Anette, Lars og Ole
Afbud: Pernille, Malene og Peter
1. Godkendelse af referat og dette mødes dagsorden
godkendt
2. Meddelelser fra formanden
Formanden var forhindret; men havde udsendt mail vedr. skiltning i området, som var tilsendt fra
Næstved Turist forening, som er i gang med at kortlægge behovet for skiltning til turistattraktioner
mv., Næstved Turistforening vil efterfølgende forsøge at finde midler til skilte vha. fonde o.lign.
Charlotte laver opslag på facebook og Anne Grete vil efterfølgende sammenfatte ønsker som
fremsendes til Næstved Turistforening.
3. Meddelelser kasserer
Kassereren deltog ikke i mødet, og der var ikke udsendt yderligere info.
4. Snerydning – vintervedligeholdelse af veje / stier

Efter artikel i sjællandske om manglende vintervedligeholdelse af bl.a. Lille Røttingevej, har
der været en snak om forventningsafstemming på området. Klassificeringen af veje og
stier, bør have et check, da denne ikke findes logisk. Dette handler naturligvis også om hvor
meget der kan forventes, til hvilken pris og hvad skal der bruges penge på
5. Nyt fra arbejdsgrupper.
Folkeskovens frivillig laug:
bestyrelsen er i gang med at finde midler til diverse vedligeholdelse, bl.a. musikstien og fugletårnet.
Lokalrådet er glad for det store frivillige arbejde der gøres for at holde hele området, til gavn for os
alle.
Børnehaverne:

Der gøres et kæmpe arbejde for at gøre det muligt at få dagen til at fungere i disse
Covid-19 tider
Skolen:
Tappernøje Aktivitetspark:
Ungdomsklubben laver mange forskellige online aktiviteter for brugerne
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Forsamlingshusene:
Er pressede pga. af manglende aktiviteter, der har dog været mulighed for hjælp til økonomien fra
NK, som har lavet en pulje til støtte for kultur og fritids aktiviteterne
Kirkerne:
Musik over Præstø Fjord:
Festvallen er fra 5. til 8. aug. 2021
Der arrangeres flere ting og man er i gang med programlægningen, da det forventes at det er
muligt at afholde dette, måske i en anden form pga. Covid-19
BLUP: ( projekt Bæredygtige Lokale udviklingsplaner)
Der arbejdes fortsat med dette projekt; men pga. Covid-19 situationen, skal projektet gentænkes så
de første indledende infomøder mv. skal være online. Charlotte og Ole arbejder videre med dette
og Anne Grete er med som sparring indtil det igen blive muligt at holde fysiske møder.
Godt liv på landet:
Anja har været med i følgegruppen, hvor der er blevet orienteret om projekterne. Dette har været
givtigt. Det er også besluttet at landdistriktspolitikken bliver forlænget endnu et år.
Materiale om politikken kan findes her: godtlivpaalandet.pdf (naestved.dk)
Andre:
6. Tid og sted næste møde
25. feb. 2020 kl. 19.00 til 21.00 virtuelt – Charlotte opretter mødet på messenger/facebook

7. Eventuelt
Anja efterlyste en mere overordret oversigt om hvordan ”ting hænger sammen”
f.eks. Korskildepladsen, sammen med andre projekter mv.
Vi bør nok prøve at skabe en oversigt, evt. på et møde kun omhandlende dette ?
Derfor prøv at tænk lidt over det og kom med input til hvordan det kan gøres.
Covid-19 situationen gør det svært; og lokalrådets opfattelse er at alle gør et
kæmpearbejde, for at få ting til at lykkes i denne tid. Derfor tak til alle.
referent: OBN
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