
Næsby Bylaug
Bestyrelsen

Indkaldelse til 1. bestyrelsesmøde (2022-2023),

Tirsdag den 22. marts 2022

Hos Rasmus og Solveig, Næsbyvej 40

Indkaldte:

Bestyrelse og suppleanter: Allan, Frank, Micala, Jesper G, Thor, Johanne og Rasmus

Til stede:

Allan, Frank, Micala, Jesper, Thor og Rasmus

Dagsorden & referat

0. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt

1. Status siden sidste møde ● Voldsomme oversvømmelser ved

Åstræde.

● Skrald ved rundkørselstræet ~ forslag til

event Skrald Ruten.

2. Godkendelse af referat for generalforsamling

samt konstituerende møde. Bestyrelsen skal

godkendes i banken (hvidvask-regler)

● Referatet fra generalforsamlingen betragtes

som godkendt.

● Det konstituerende møde afventer

godkendelse.

● Roller + navne blev udfyldt analogt og

scannes derefter ind.

3. Evaluering af arrangementer fremadrettet ● Der vil være grill-aftner den første fredag i

måneden resten af året kl. 17.30 - dette er

et forsøg i at ramme de forskellige

målgrupper i Næsby, i  et forsøg at få øget

fremmødet til diverse arrangementer.

4. Anlæggets formål Hvad vil vi gerne med anlægget, og hvad skal

det bruges til?

● Der blev indledningsvis talt om muligheden

for at etablere fælleshave til afgrøder, og

hvordan det praktisk kunne fungere.

● Der blev også talt om bålet og hvorvidt det

skulle baseres på et helt års haveaffald,

eller om man kunne gøre det på en anden

måde der var bedre for dyr og miljø.

● Det blev nævnt at man måske kunne vente

med at ”bygge” bålet til et par dage før

Skt. Hans.

● Derudover blev der talt om brugen af

Næshuset.

● Såfremt der skal anlægges ”vilde områder”

ville der skulle harves/pløjes.

● Det foreslået at man måske kunne starte

med et forsøgs-år, hvor man starter simpelt

ud med både vilde blomster, samt nogle

afgrøder, der ikke så nemt bliver spist af

rådyrene.

● Der blev henvist til at der i vedtægterne

står nævnt at det er en mindepark.
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● Der var enighed om at vi gerne ser

anlægget som et udflugtsmål, for at

tiltrække besøgene.

● Der blev henvist til tanken om at etablere

bedre parkeringsforhold for tilkørende der

vil gå over spangen.

5. Strategi for Næsby Nyt, Facebook og

hjemmeside

● Allan & Johanne laver et opslag i Næsby Nyt

om Trafikken.

● Rasmus laver et skriv i Næsby Nyt om

Nyttehaven.

● Projekt ny hjemmeside og Facebook bliver

overtaget af Micala & Johanne, som vil lave

nogle udkast af hjemmesiden, hvor

bestyrelsen vil blive inddraget løbende, til

at danne medindflydelse og indblik i

projektets gang.

● Hjemmesiden skal også lagre det “rå

historiske materiale”, og i en nem tilgang,

så det kan være overskueligt at undersøge

for borgere (Micala & Johanne).

6. Initiativer og aktiviteter ● Projekt ”Næsbys historie”

Allan rykker på at skabe initiativer for

diverse arrangementer for dette punkt, i

for af historiske gåture, at vi skal have

skabt flere gåture som danner bro mellem

den lokale historie og bevægelse i naturen.

Opdagelse af nye vandreture via APP

OutdoorActive. Der blev også foreslået at

man kunne benytte QR koder på vandreture

ved historiske hotspots.

● Nabohjælp

Der er blevet drøftet i bestyrelsen om vi

skulle tage initiativet om Nabohjælp

konceptet til Næsby - bestyrelsen mente

det var et godt initiativ, og Micala har

bestilt brocurer som vi vil dele ud sammen

med Næsby Nyt.

● Næsbycenteret udvidelse

Ønske om ny infotavle.

● Fælles kano/kajak

Allan nævnte Kongsgaarden har ansøgt om

kano/kajak udlejning. Der blev kort drøftet

om midler fra lokalrådet.

● Fælles have i anlægget

Rasmus laver et opslag til Næsby Nyt om

nyttehaven. Der blev til mødet drøfte om

Aarstiderne - fælleshaverne.dk. Der blev

yderligere døftet om vi kunne søge

sponsorater til nyttehaven, hvor et af

forslagene var Broby Havecenter nær Sorø -

Johanne undersøger nærmere, og
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anbefalede også at vi benytter dyrk.nu

hjemmesiden, til at gøre det overskueligt

at tilgå nyttehaven.

● Trafik

Der vil blive lavet et opslag i Næsby Nyt

omkring trafikken i en undren tilgang for at

hører de lokale, hvorvidt der er sket en

ændring i trafikken generelt i form af;

ulykker, forhøjet hastighed og generelle

meninger, så bestyrelsen kan handle ud fra

de lokales behov og ønsker.

Der er også kommet flere pothuller i vejen,

og på nordsiden af Næsbyvej har

kommunen været og repareret dem, men

mangler sydsiden.

● Der blev drøftet hvorvidt man skulle tage

fat i politiet ~ kommunen,

fartbegrænsning, cykelsti (det nævnes at

lokalrådet er i drøftelser om Skelbyvej).

7. Økonomi Frank har stadig ikke adgang til Bylaugets bank,

Allan har forsøgt utallige gange forgæves, og

venter stadig på svar fra Nordea. Der bliver

foreslået om vi skal skifte til en ny bank? Micala

vil drøfte med sin bank, om det vil være

fordelsagtigt at skifte til Møns Bank.

8. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde Torsdag d. 21 april 2022 kl. 19.00 hos Johanne

“den gamle brugs” nr. 30.

9. Eventuelt ● Arbejdsweekend d. 17 april kl.

09.00-11.00

10.Punkter til næste bestyrelsesmøde ● Vild med vilje / haveaffald

● P-plads for gæster - elbiler?

● Hjertestarter

● Nye aktiviteter? (årsplanlægge aktiviteter

for året ud)

08-04-22 – Johanne

Bilag: Aktivitets- og mødekalender
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Aktivitets- og mødekalender for Næsby Bylaug

Dato Ugedag Klokken Hvad sker der Ansvarlig

21. apr. 22 Torsdag 19.00 Bestyrelsesmøde (nr. 30) Johanne

07. maj. 22 Søndag 09-11 Hyggedag med lidt arbejde

29. apr. 22 Fredag 17.30 Grill-aften i Næsby Anlæg Thor

03. juni. 22 Fredag 17.30 Grill-aften i Næsby Anlæg Thor

Aktiviteter i – kursiv – er kun for bestyrelse og suppleanter.

Aktiviteter – skrevet med rødt – varetages af gode folk udenfor bestyrelsen.


