
Næsby Bylaug
Bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Onsdag den 07. juni 2022, kl. 19

I Næsbyhuset

Indkaldte:

● Bestyrelse og suppleanter (Allan, Frank, Rasmus, Thor, Micala, Tina & Johanne)

Referat

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat Allan Johansen (Olderman)

Johanne Terpgaard-Jensen (Sekretær)

3. Fastlæggelse af generalforsamling

4. Initiativer og aktiviteter

a. Nodea Nyt

b. Trafik

c. Skt. Hans

d. Lokalrådet

e. Sponsorater

4a. Nemkonto → tjekkes nu via link,
Nodea har fået nye teknologi så
bestyrelsen via et link kan “bekræftes”
og bestyrelsen skal angive deres
lokalitet og formål (Allan sender link til
alle).
4b.

Der er modtaget en mail fra X med

indput om trafikken i Næsby. Micala

bidrager med information om farlige

overhalinger på Skelbyvej (efter 70

km/t skiltet på vej mod Sorø). 70 zone

indtil tyvelsevej?

de sidste 12 år; 4 påkørelser, 2 biler

kørt på marken, 1 bilbrand.

Fart kontrol?

Forslag; udenfor bygrænse 60km/t og

indenfor 40 km/t

En fra kommunen vil lave

hastighedsmålinger og trafiktællinger.

- opsættelse af bump?

Skriv til kommunen (Allan) + billeder

(Johanne)
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&
Hastighedskontrol → politiet (egholt
sporet overfor) (Johanne)

4c. Skt. Hans

samme procedure (←2019)
Bålet rykkes om eftermiddagen.

Kl. 17.00 tændes grillen

Kl. 17.15 gøres Næsbyhuset parat

Hvis det er godt vejr, rykkes bordene

udenfor huset.

Salg af øl, vin, sodavand og kage (Tina)

Kl. 18.00 der spises

- en tale fra tilflyttere (Rasmus &

Johanne)

Kl. 19.00 Amerikansk lotteri

- lodderne sælges under spisning

Kl. 20.30-21.00 Bålet tændes &

midsommersang synges (Frank)

Opsøge lokale virksomhed til sponsorat

af gaver til det Amerikanske lotteri

4d. Lokalrådet er ved at lave en

velkomstpakke til tilflyttere.

de inviterer 4 gange om året til et

velkomstmøde.

Bestyrelsen skal udfylde lokalmappen

(som er i velkomstpakken).

- Outdoor Active (vores vandre

guides)

- Rejseladen, Rideskolen,

Biografen, Næsbycenteret,

Lokalrådet, Klosteret,

Meninghedsrådet, Næsbyholms

Historie, Næsby Vrå Vandværk

(info skilt til vores nyheder),

Spangen (Åens historie),

Kongsgaarden, Savværk i Næsby

Vrå
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4e.

Micala og Johanne har fundet

sponsorater til Nyttehavens hegn

(JemogFix) + Planter (Broby

Planteskole)

5. Økonomi

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

af stort og småt.

Billede af de lokale til Skt. Hans - til

vores nuværende og fremadrettede

sponsorat ansøgninger.

7. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde D. 13 august kl. 11-12.30 (efter

arbejdswekend kl. 9-11)

8. Eventuelt Græsklipper kalender + græslåsmaskine

til Carsten

stien til Spangen mangler brænke

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde Søge sponsorater til hegn til

Nyttehaven og kajakker/kanoer.

10-06-22 – Johanne

Bilag: Aktivitets- og mødekalender

Trafik undersøgelse fra Næstved kommune;

https://www.facebook.com/photo?fbid=400633008761644&set=a.219645790193701

https://da.research.net/r/L7LVQ2X

https://www.facebook.com/photo?fbid=400633008761644&set=a.219645790193701
https://da.research.net/r/L7LVQ2X?fbclid=IwAR2StC_5MrKB6WTi7lh2uG1FLrn2ZPe9GNpfxkZ13gst7pZ0KO63A7lblCU
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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)


