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Tappernøje 21. august 2021

Referat lokalråds møde den 19. august 2021 kl. 19:30 til 21:00
Mødested: Korskilde bibliotek
deltagere: Pernille, Charlotte og Ole.
afbud: Anja, Anne Grete, Peter og Lars.
Da lokalrådet ikke var beslutningsdygtigt ved mødet, blev det besluttet at udsende referatet, så de
ikke deltagende, kan sige ja eller nej til de beslutninger der er taget på mødet.
Dette gøres skriftligt til sekretæren, inden 8 dage
1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden

Seneste referat blev godkendt
dagsorden blev godkendt af deltagere på mødet
2. Meddelelser fra formanden
Ingen nye emner, alt er udsendt til bestyrelsen

3. Meddelelser fra kasserer
De udfordringer der har været mht. udbetaling ad tilskud fra NK pga. misforståelser omkring
bankkonto er ifølge formanden afklaret.
4. Uddeling af veste (Charlotte)
Charlotte har de indkøbte veste til uddeling
Beslutning:
Deltagere på mødet har fået veste, Charlotte har de øvrige. Såfremt der bliver behov for brug af
veste inden næste møde, kan de afhentes hos Charlotte, efter aftale med hende.

5. Storke mor/far (Charlotte)
Lokaldemokratiudvalget har efter borgermøde besluttet at indkøbe storke, som kan placeres hos
”nybagte” forældre . Hvor mange skal der bruges ? og hvem vil være ”storke mor/far” og sørge for
det praktiske ?
Beslutning:
Der var lidt snak om hvordan ? og hvor mange storke der er behov for ?
Charlotte vil lave opslag i vores lokale facbookgrupper, hvor vi søger storkemor/ - far.
Dette punkt vil blive til et forslag på vores kommende generalforsamling i okt. 2021
6. Velkomst ambassadør (Charlotte)
Der er lavet nogle poser med oplysninger om Næstved kommune, som kan uddeles til nye borgere
i lokalområdet. Disse poser, skal derfor også indeholde lokale ting, f.eks. oplysninger om
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foreninger, indkøb, håndværkere o.lign. evt. kan der være gode tilbud med f.eks. gavekort eller
lign. Hvem vil være ”tovholder” og skaffe lokale ting samt uddeling ?
Beslutning:
Dette punkt vil blive et forslag ved kommende generalforsamling i okt. 2021
Der skal arbejdes lidt videre med udformningen af et forslag til dette
7. Paneldebat lokalt eller sammen med Fladså lokalråd (Charlotte)
Da det jo sikkert er alle bekendt at der er kommunalvalg den 16. nov. 2021, kunne det være
ønskeligt at få en debat med politikerne, og høre hvilke tanker de har gjort for udviklingen de
kommende fire år. Borgermøde evt. sammen med Fladså lokalråd eller skal vi afholde det selv ?
Beslutning:
Vi vil tage kontakt til Lokalråd Fladså og forsøge om det er muligt at få sat et møde op med
deltagere af kommunalpolitikere opstillet i den ”gamle Fladså kommune” i fællesskab.
Hvis dette ikke lykkes må vi forsøge selv. Ole tager kontakt til Fladså lokalråd
8. Frivilligfest – foreninger / interessegrupper efterår 2021
Status på dette ? hvordan kommer vi videre ? hvor og hvornår skal vi afholde dette arrangement ?
Hvordan får vi inviteret ? opslag på facebook eller direkte kontakt til dem vi har kendskab til ?
Beslutning:
Det skal arbejdes videre med dette. Datoen er fastsat til den 2. april. 2022 kl.18.00 i Tappernøje
forsamlings, hvis dette er muligt.
Da den 2. april er H.C. Andersen’s fødselsdag, kunne et indslag på mødet have noget med ham at
gøre, og måske vi kan få H.C. Andersens verden i Præstø, til at hjælpe med dette ?
9. Generalforsamling den 28. okt. 2021
Lokale er booket i Tappernøje forsamlingshus.
Indkaldelse til GF. Hvordan ? også i de lokale aviser eller kun opslag fysisk og på facebook ?
Hvem er på valg ?
Beslutning:
Generalforsamlingen begynder kl. 19.00. Der serveres kaffe/the med kringle, samt øl og vand.
Der skal være tilmelding til generalforsamlingen på lokalrådets mail adresse lokalraadet@4733.dk
Ole laver den ”formelle” del af et opslag som også sættes fysisk op, som plakat. Pernille sætter
disse op. Charlotte laver lidt inspiration på plakaten til de to forslag som bestyrelsen fremsætter.
10. Nyt fra arbejdsgrupper
Folkeskovens frivillig laug:
Skoven dag den 19.sep., samtidig starter frivillig stafetten sin tur rundt i kommunen
Børnehaverne
Skolen
Tappernøje aktivitetspark:
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Aktivitetsparken ser efterhånden lidt sørgelig og misligholdt ud. Hvem står for vedligeholdelsen ?
Forsamlingshusene
Kirkerne
Musik over Præstø Fjord:
Der har været afholdt festival, som blev et ganske godt arrangement med udfordringer mht. Covid 19. Det
er allerede fastsat ny dato til 2022, som er fra den 4. til 7. august
BLUP – ( projekt Bæredygtige Lokale udviklingsPlaner ) – status og videre forløb:
Trafikgruppe BLUP 4733 Tappernøje
Der er oprettet en lille gruppe med deltagere fra den gruppe som deltog ved vores seneste lokalrådsmøde.
Der arbejdes på en overordnet plan som kan præsenteres for politikerne inden kommunalvalget, hvor vi så
håber på at få nogle holdninger fra dem så vi ved hvem der ønsker at gøre noget for at øge
trafiksikkerheden, der er fortsat en del arbejde sm skal udføres, inden det bliver muligt at få sat et
fremtidsværksted ”i søen” senere på året.
Godt liv på landet
Andre

11. Tid og sted næste møde
06. 09. 2021 kl. 19.00 .. 21.00 Korskilde bibliotek

12. Eventuelt
Kollektiv trafik- høringssvar, Ole vil sende et høringssvar inden 1. sep., hvor der vil blive prioriteret
ønsker om kollektiv trafik ved Rosenvænget / Rosengården, samt mulighed for bedre forbindelse til
Præstø-Køge forbindelsen.
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