
Næsby Bylaug
Bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Onsdag den 27. april 2022, kl. 19

Hos Johanne, Næsbyvej 30

Indkaldte:

● Bestyrelse og suppleanter

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat Hvem har et eksemplar, der er

underskrevet?

3. Fastlæggelse af generalforsamling

4. Initiativer og aktiviteter

a. Vild med vilje / fælleshave

b. Hjertestarter

c. P-plads for gæster

d. Trafikregulering

e. Aktivitetskalender

f. Projekt ”Næsbys historie”

g. Fælles kano/kajak

h. Omdeling af Næsby-Nyt

i. Sct. Hans

j. FB / web

4a. Lagt kartofler, solsikker og naboen

fra nr. 10 har lavet lidt i Nyttehave.

Broby havecenter vil gerne donere til

^ Det har ikke været muligt at få en

foredragsholder til den første grill

aften.

- Kontakte spejderforeningen til

noget hjælp i haven?

4b. Micala har været ind og undersøge

foræring af en Hjertestarter – vi skal

selv stå for opsætning og elforsyning.

Efter 3 år skal vi selv betale for nyt

batteri og elektroder. Der skal være

forsikring – hærværk og tyveri

(ansøgningsfrist 1. september).

4c. Kvashegn ift. Parkeringsrum – vi

venter med dette projekt.

4d. Der er skrevet en artikel til Næsby

Nyt – så vi inddrager de lokale – Der

bliver nævnt at folk kører hurtigt i

sving.

4e.

4f. Historiske gåture – om foråret eller

efteråret, for at kunne se landskabet.

Samle historiske materiale på
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hjemmesiden, som vi kunne blive til

opslagstavler og QR-koder.

På lilletovet har man lavet en tosidet

opslagstavle – som man kunne overveje

at sætte op (lokalrådet gør lidt af

hvert).

- Et lille skilt med lidt skriv og så

en QR kode på (det ses i

Næstved)

4g. Vi søger lokalrådet for at kunne

anskaffe to kanoer/kajakker.

Kongsgaarden laver en til

lægnings-plads til kanoer.

4h. Thor omdeler I Næsby Vrå & Micala

i Næsby Holmen, Poul…..

4i. Foredragsholder til Skt. Hans,

Rasmus har lavet en natur-sang til

Næsby (den omhandler Næsby Holm),

”hvordan oplever man Næsby som

tilflytter… ” (Gammelbrugs – Den gamle

præstegård)

- Opsøge sponsorater (slagteren,

brugsen, rejseladen, Den Grønne

Gren)

4j. Hjemmesiden står Johanne som

ansvarlig for, og vil opbygge en ny

hjemmeside hvorefter bestyrelsen kan

revurderer den. Micala er blevet

ansvarlig for FB hjemmesiden.

- Forsøgsordning for

frilandsbyer og

frilandsøer.

- Flexbolig (huse til

salg i Næsby

ønskes der ikke
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bliver til

Flexboliger).

Invitationsmøde til stafet (25-30

september).

Generalforsamling fredag d. 27 maj kl.

18 (Ole dirigent). Thor, Jesper og Allan.

Jesper vil gerne tage en pause, Thor og

Allan fortsætter.

Et skriv fra Næsby Bylaug om at

Åstrædet skal indstilles til

bevaringsværdig.

5. Økonomi

6. Løst og fast Vi bidrager hver især med en opsamling

af stort og småt

7. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde

8. Eventuelt d. 6 maj den første grillaften kl. 17.30

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde Søge sponsorater til hegn til

Nyttehaven og kajakker/kanoer.

20-04-24 – Allan

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

Dato Ugedag Klokken Hvad sker der Ansvarlig

29. apr. 22 Fredag Grillaften / fælleshave
Rasmus/Thor/Carste

n

7. maj 22 Lørdag 9.30 Hyggedag med lidt arbejde Allan

27. maj 22 Fredag 18.00 Generalforsamling Allan

3. juni 22 Fredag 17.30 Grill-aften i Næsby Anlæg Thor/Carsten

23. juni 22 18.00 Sct. Hans

1. juli 22 Fredag 17.30 Grill-aften i Næsby Anlæg Thor/Carsten

5. aug. 22 Fredag 17.30 Grill-aften i Næsby Anlæg Thor/Carsten

2. sept.

22
Fredag 17.30

Grill-aften i Næsby Anlæg
Thor/Carsten

7. okt. 22 Fredag 17.30 Grill-aften i Næsby Anlæg Thor/Carsten

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

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

Vi kunne overveje en eller flere😊:

● Byttemarked

● Sangaften (slutningen af August) Holger Fælles-sanger (højskolen sangbogen).

● Historisk aften

● Høstfest

● Regatta (d. 11 september)

● Fællesskabsstafetten

● ”Rens op-dag / ”sæt naturen fri” (April 2023)

● Anden ….. arbejdsweekend (d. 18 juni lørdag)

Bestyrelsesmøde d. 7 juni (i næsbyhuset kl. 19)

Æblemost-dag d. 16 oktober søndag (Næsbyhuset kl. 10-13)


