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Formandsberetning, 13/3.2017. 

I februar 2016 startede Lokalrådet Venligboerne. 

Lokalrådet har afholdt  møde med Venligboerne og Leder af Integrationsteamet og senere 

med Frivilligkoordinator Tenna Fonseca begge Næstved Kommune.   

I april deltog Lokalrådet i et møde på Menstrup Kro, om Ny Landdistriktspolitik. 

Sidst i april fik jeg bevilliget 5 dagesophold på LandsbyHøjskolen, på Bosei. 

Cykel/gangsti på Sneserevej/ forlænget. 

En arbejdsgruppe bestående af Charlotte Roest, Ole B. Nielsen og Søren Lynggaard har, 

med vejledning af Næstved Kommune, arbejdet ihærdigt med at skabe en helt ny 

Tappernøje-hjemmeside som skulle kunne integreres i Næstved Kommunes hjemmeside. 

Jeg kom vist til at nævne mig selv, fordi at jeg var med i starten; men æren for et fantastisk 

flot resultat, tilfalder Søren, Charlotte og Ole. 

For kort tid siden var jeg til formandsmøde med Linda Frederiksen og Berit Rosenkilde.På 

dette møde forsøgte man at vise Glumsø's nye hjemmeside. Tekniske problemer gjorde at 

dette ikke helt lykkedes. 

Jeg foreslog at vi kiggede lidt på Tappernøje-siden. Alle tilstedeværende blev meget 

begejstret. 

Så, tak for det. 

Og, hvis jeg lige må springe i kronologien, kan jeg nævne at Næstved (og andre 

kommuner) har ligeledes købt og integreret hjemmesiden "BoblBerg" som er en meget 

enkel og let betjent hjemmeside/fra borger til borger. Den er helt fri for køb/salg/bytte og 

reklamer. 

En af ophavsmændene bag, kommer gerne ud til os for at instruere lidt i brugen af den. 

Det vil jeg anbefale at vi tager imod. 

Som det  bekendt, blev Ole og jeg kontaktet af en arkitekt som tilbød sig som konsulent for 

et større projekt "Landsbyklynger" som vil være med til at styrke livet på landet i Danmark. 

Bag projektet står RealDania /DGI Lokale og Anlægsfonden. 

Efter en snak med Næstved Kommune, droppede vi samarbejdet om konsulentopgaven 

(RealDania udpeger selv konsulenter) Projektet krævede en egenbetaling på 35.000,- 

aftalen blev at vi selv skulle betale 5.000,- og Næstved Kommune 30.000,- 

Disse penge er stadig øremærket til os. 

Grundet en meget kort ansøgningsfrist og projektets omfang. har vi valgt at lægge disse 

planer på is. 

En sommerlig begivenhed, som Lokalrådet på ingen måde kan tage æren for, men som 

blot skal nævnes, var den succesfulde by-fest 18. juni. 

Undertegnede ligger stadig inde med ca. 110 billeder fra denne fine fest. 
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Lokalrådet besluttede tidligt, at vi skulle undersøge muligheder for at understøtte 

Lokalområdets erhvervsliv. Derfor kontaktede vi nyligt afgåede direktør i Næstved 

Erhvervsforening. 

Dette førte til et møde i Udviklingshus Fuglebjerg, hvor Lokalråd Fladså også var inviteret i 

samme ærinde. 

I mødet deltog Ole B. Nielsen, jeg-selv og Fra Fladså Lokalråd Varnny Mattson og Chris 

Hermansen samt direktør Uffe Nielsen og Formand for Næstved Erhvervsforening Torben 

Johansen samt Inspirator og netværker Mona Hvid. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af de fire førstnævnte, med Næstved 

erhvervsforening i ryggen. 

Tidligere deltog undertegnede i et møde med Næstved Erhverv og Næstved 

Erhvervsforening samt flere Erhvervsdrivende, på Tvedemose. 

Efterfølgende blev vi i sidste uge inviteret med til Erhvervsforeningens Generalforsamling, 

hvorunder vi fik knyttet flere relevante kontakter. 
Der er nu planlagt foreløbig to møder med etablerede virksomhedsejere, i håbet om at få 

deres støtte til opbygning af et  Erhvervs-Netværk, med focus på at skabe et godt 

fundament for Mikro-virksomheder og iværksættere. 

Endelig er vi i realistiske forhandlinger om oprettelse af et UdviklingsHus for 

Mikroviksomheder. Meget efter inspiration af den amerikanske model WeWork og 

UdviklingsHus Fuglebjerg. 

Når de første møder er afholdt, vil Mona Hvid blive koblet på projektet. 

Midler hertil er afsat. 

 

Møde afholdt med forældregruppe, om buskørsel og trafiksikkerhed. 

Her blev ønsket om lignende møder fremover fremsagt. 

 

En hilsen fra Trafikfølgegruppen og en stor tak vores Lokalråd, til Else for hendes store 

indsats i forhold til den kollektive busdrift. 

 

Også en tak til Niels True for hans interesse for og støtte til Lokalrådets arbejde. 

 

Næstved Kommune har afsat 150.000,- til Kommunens Lokalråd til deling. 

Beløbet er lagt ud til styring og fordeling af Lokalrådene. 

På førstkommende Formandsmøde, skal en plan for denne styring vedtages. 

 

    
 


