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Tappernøje 16. jan. 2023 

Dagsorden lokalråds møde den 26. jan. 2023 kl. 19:00 til 21:00 

Mødested: Korskilde Bibliotek, Korskildevej 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden 

 

2. Status på aktiviteter fra seneste møde 

 

3. Meddelelser fra formanden  

 

4. Meddelelser fra kasserer 

 

5. Blomsterkummer – chikaner ved skolen / hallen 

Opfølgning fra seneste møde, hvor Charlotte har aftalt med skolen at de selv vedligeholder og laver 

projekter. Vi skal have en formel aftale på plads med forventningsafstemning for begge parter. 

Hvem gør hvad og hvornår !! 

 

6. Beplantning ved solcelleparken øst for Blangslev 

Vi har sendt forespørgsel til NK (Marianne Olsen). Denne forespørgsel er sendt videre til administrationen, 

og vi har på nuværende ikke hørt mere. Status er derfor ukendt. 

 

7. Nyt fra arbejdsgrupper 

Folkeskovens frivillig laug: 

Børnehaverne: 

Skolen: 

Tappernøje aktivitetspark:  

Forsamlingshusene: 

Kirkerne: 

Musik over Præstø Fjord: 

BLUP – ( projekt Bæredygtig Lokale udviklingsProces ): 

               Status fra BLUP- energi-4733-Grøn omstilling: 

Gruppen har været på besøg hos Baltic Pipe, sammen med Affald Plus, for at høre nærmere om               

muligheder for at få ”spildvarme”, måske er Affald Plus villige til hjælpe med et projekt ? men pt. kender vi 

ikke status. Vi planlægger at udbrede budskabet vedr. omstilling fra fossil- til vedvarende energi, hvor der 

planlægges en folder som husstandsomdeles. Til det formål er der brug for ”hænder” til omdelingen, samt 

økonomi til trykning mv. Der er pt. ikke indhentet tilbud og indholdet af folderen er ikke på plads endnu. 

NK har en pulje som kan søges til afdækning af muligheder, hvor der pt. er afsat 300.000 kr. 

               Status på Trafikgrupperne ? 

               Status på Workshop i Tappernøje forsamlingshus 
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Godt liv på landet: 

Andre: 

 

8. Tid og sted næste møde 

dd. mm. 2023 kl. 19.00 .. 21.00 Korskilde bibliotek 

9. Eventuelt 
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