Referat fra bestyrelsesmødet den 13.1.2016

Til stede, fraværende og referat
Til stede var Annette, Birthe, Peer, Helge, Hans Jørgen og Jan.
Fraværende var Preben og Brian.
Jan blev referent.
Godkendelse af referat
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Dagsorden
Fastelavn, mødefrekvens for bestyrelsesmøderne fremover, banko, tiltag for at
få nye medlemmer sammen med Tryghed i Køge, blev tilføjet dagsordenen.
Fastelavn
Fastelavn afholdes søndag den 7. februar 2016. Mødetiden for bestyrelsen blev
sat til kl. 13:00; og selve fastelavn starter kl. 14:00.
Jan spørger Preben om det er OK at det bliver ham som bl.a. indkøber.
Mødefrekvens
Det blev aftalt der gennemsnitligt afholdes bestyrelsesmøde hver anden
måned, som tilpasses aktiviteterne.
Næste bestyrelsesmøde holdes 2.3.2016 kl. 19:00 hjemme hos Annette og
Hans Jørgen. Og igen den 25.5.2016 kl. 19:00, denne gang hjemme hos
Birthe.
Banko
Banko afholdes den 14.3.2016 med mødetid for bestyrelsen kl. 17:30.
Tiltag for at få nye medlemmer, samt Tryghed i Køge
Det blev aftalt, at der på næste møde aftales hvordan det skal gøres.
Økonomi
Birthe orienterede om kontingentbetaling. Betalingsfristen blev sat til den
10.2.2016. Oplysningen om betalingsfristen sættes på hjemmesiden.

1

Plan for den kommende periode
Hans Jørgen og Jan fremlagde et forslag til en plan og strategi for den
kommende periode, som skal sikre, at der arbejdes målrettet med de ”store”
emner.
Det blev besluttet at det er nødvendigt at der skal op startes en ny møderunde
med politikerne i Byrådet.
Der var enighed om, at arbejde på at få Køge Kommune til at udarbejde en
lokalplan for området øst for Grønnevej, nu der måske skal udarbejdes en
lokalplan for det område som den nye redningsstation skal placeres på.
Lokalplanen skal åbne op for 19 nye boliger ved Grønnevej, en aflastningsvej
mellem Grønnevej og Byledet ved redningsstationen, en støjskærm – vold –
langs Syd Motorvejens vest side mellem Ringstedvejen og stibroen over
motorvejen, hvor der samtidig placeres en sti, som sikre adgang til skoven fra
Grønnevej.
Der var også enighed om, at bringe den kommunale jord vest for Grønnevejs
bebyggelsen i spil, som et område for hobbydyrehold. Også med mulighed for
en mindre bebyggelse langs bevoksningen - på den kommunale jord - helt
mod vest, også kun for hobbydyrehold. Formålet skal være at tiltrække dem
som oplever at en landbrugsejendom er for stor, men som også oplever, at et
almindeligt parcelhus ikke rigtigt kan anvendes til deres måde at ville leve på.
Evt.
Intet.
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