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Generalforsamling for Næstelsø Bylaug 2018

Generalforsamling nr. 69 med 17 af områdets beboere, blev indledt ved Jannie 
Kristensen med hvad vi har lavet i løbet af 2017. Som stemmetæller blev valgt 
Kresten Thorslund og Peter Bjerre blev valgt som dirigent.

Mange var rigtig glade for de arrangementer bylauget har stået bag. Sommerfesten 
på sportspladsen, høstfesten i Næstelsøgården, lystændingen, samt sommergrill 
blev alle gennemført med succes. Man glæder sig allerede spændende 
arrangementer i 2018. Samtidig blev bylauget rost for deres arbejde, og ikke mindst 
græsslåningsholdet og ”flagmand” for det store stykke arbejde.
Det er en stor glæde med tilflytning af nye beboere, såvel børn som voksne til vores 
skønne by Næstelsø.

1. Fibernet: Casper som før har søgt oplysninger omkring fibernet, fandt ud af at man ikke 

ville lægge fibernet i Næstelsø, og at der ikke var tilslutning nok i byen. Men nu er der 
kommet noget nyt, som Søren vidste noget om, så Casper vil tage kontakt til Søren, 
Næstelsø Præstemark 18. Bylauget vil gå videre med fibernet, og vil lave en dørklokke 
runde for at høre om hvor mange der vil have fibernet. Jan kunne også informere omkring 
hvad Næstved kommune har af projekter omkring fibernet. 25 millioner har Næstved fået, 
som skal deles ud hvor forbindelserne ikke er for gode. Ravnstrup skulle ligge som den 
første og derefter vil Næstelsø komme, (der er lavet prioritets liste). Men man kan dog 
aldrig vide om kommunen laver om i deres prioriteter.

2. Regnskab: Jesper gennemgik årets reviderede regnskab, og det ser rigtig godt ud, når 

man tænker på at vi har "gratis" arbejdskraft i form af aktiviteter og græsslåning. Så 
bylauget har nye spændende forslag til hvad der kan laves i byen for at gøre den 
interessant. Der vil komme mere information om det senere fra bylauget.

3. Valg til bylauget: Jesper, Jannie og Casper var på valg og ville gerne genopstille. Alle 

blev genvalgt. Der var også valg af revisor, og Jens Rasmussen ville gerne forsætte, så det 
gør han igen i 2018. Valg af revisor suppleant var Peter Bjerre på valg og han vil også gerne 
forsætte som suppleant i 2018.

4. Cykelsti: Jesper orienterede om ansøgningen som bylauget har sendt til Næstved 

Kommune om anlæg af cykelsti fra Næstelsø vestlige bygrænse til Rønnebæk, evt. med 
tilslutning til skitseret cykelsti i forbindelse med naturprojektet øst For Rønnebæk, og 



derfra Holmevej 1 og til Næstelsø. Det ville det være rigtig fint, så det kan blive sikkert at 
køre når man er cyklist. Bylauget arbejder videre med sagen.

5. Renovering af Vesterhavet: Hans fortalte hvor langt man er nået omkring 

Vesterhavet, bla er der blevet fældet nogle træer for at give mere lys for at der ikke skulle 
blive alle de alger Vesterhavet har. I første omgang holdt bylauget møde med Næstved 
Kommune/vej og park. I 2017 juni mdr. blev der holdt møde igen, hvor bylauget skulle 
indhente tilbud. Det blev gjort og det ville komme til at koste et sted mellem 23- 24.500 for
at få lavet det af vej og park. Der vil komme mere information, når bylauget ved mere.

6. EVT: Der blev spurgt om der ikke kunne komme et busskur, da der ikke er noget læ når 

man venter på bussen mod Næstved eller skolebussen til Fladsåskole. Samt sætte noget lys
op ved stoppestedet. Hans vil rette henvendelse til Teknisk forvaltning. 

Jesper spurgte ind til om det ikke vil være en god ide at lave en slags hyggested med 
overdækning. Der var nogen der synes det lød som en god ide.   

Indlæg fra Lokalrådet Fladså

Formanden for Lokalråd Fladså Varnny Mattsson som var vores gæst ved 
generalforsamlingen, fortalte om hvad det vil sige at være i lokalrådet. Varnny fortalte også
at lokalrådet Fladså blev oprettet i 2010, som dækker Næstelsø, Hammer, Vester Egesborg 
og Mogenstrup. Lokalrådet skal høres når der bliver etableret diverse ting i området, fra 
kommunen side, på den måde at kommunen ikke bare kan gå hen og lave nye tiltag eller 
ændringer. Varnny fortalte også at man mangler en fra Næstelsø området som kan være 
med til at slå et slag for det der bliver besluttet i kommunen. Man er meget velkommen til 
at komme og høre/deltage på mødet d.21/3-18. Alle lokalråd har fået et tilbud på en 
hjemmeside, hvor der ligger mange gode ting på om de forskellige områder og hvad der 
foregår. Det var lidt spændende at høre, hvad det er Lokalrådet Fladså kan støtte op om.


