23/1-2017
Generalforsamling
Jannie byder velkommen til årets generalforsamling, og der bliver valgt en dirigent som er Peter.
Derefter går vi til beretning for året der er gået, hvor Kasper fortæller om de arrangementer/
aktiviteter der har været. Som vi synes har været godt besøgt og det er en dejlig ting at folk i byen
og omegn gerne vil være med. Det viser at vi har en god landsby.
Der kom et forslag under beretningen om at når der bliver arrangeret høstfest at det ikke bliver
lagt lige i forbindelse med stafet for livet. Det vil bylauget kigge på og sørge for at høstfesten bliver
lagt så godt vi kan.
Kasper fortalte at bylauget fået 15000, 00 kr. af Næstved Kommune ( naturforeningen ?), og ud af
dem er der købt et partytelt, så bylauget har deres eget.
Kasper fremlagde også at han havde kontakt til fibernet, som holder informationsmøde sidst på
måneden, hvilket Kasper deltager i.
Der kunne endvidere berettes om at vi i bylauget har snakket med kommunen om snerydning af
fortovene samt ordning, (Dem der ligger ud for Vesterhavet og Østersøen).
Jesper som er kassere i bylauget, fortalte om regnskabet, om hvad der er blevet købt og hvilke
indtægter der er kommet ind.
3 medlemmer af bylauget står på valg/genvalg det var Hans R. Hansen, Steen Larsen og Jens Anker
Willumsen. De modtog alle genvalg og er klar til en ny omgang. så har bylauget fået 2 nye
medlemmer som er Anders Larsen og Marianne Egelund Jørgensen. Velkommen til begge 2.
Der var også valg af revisor, og Jens Rasmussen var på valg/genvalg. Jens Rasmussen blev valgt til
en ny omgang. Som noget nyt er der blevet valgt en revisor supl. og det blev Peter.
Så havde vi en beretning om hvordan det står til med Vesterhavet. Det har det ikke så godt, kanten
er ved at skride ud, Det er siderne ind mod vandværket og ud mod vejen. Bylauget har været i
kontakt med kommunen om renovering, da det er offentligt. Der har også været kontakt til en
anlægsgartner, men bylauget har aldrig hørt tilbage fra anlægsgartneren. Der kom et forslag fra
en borger i byen om at lægge sten på, og det vil bylauget tage op endnu engang. Og derefter
snakke med kommunen, som bylauget skal have møde med sidst i feb. md.
Under evt.
Var der et punkt der hedder lys i Næstelsø. Der blev spurgt ind til om nogen vidste hvordan det
virker, da der er meget dårligt lys / ikke virker ved Holmevej 5, det kom også frem at der er andre
steder i Næstelsø (på Holmevej) det ikke virker. Bylauget lovede at tage sig af det, og kontakte de
rette folk på området.
Så kom er en opfordring fra Lokalrådet, om at de mangler folk fra Næstelsø, Bonderup og
Brandelev, så hvis man ønsker det kan man møde op til Lokalrådets generalforsamling d.6/2-2017.

Jens Rasmussen meddelte at han går af som flagmand, da han synes at det er nu der er en anden
der skal gøre det. Jens har været flagmand igennem 20 år. Der er fundet nogle til at tage over for
Jens. Leif er blevet tilbudt "jobbet" som flagmand og har sagt ja, Der er også lavet en aftale om at
hvis Leif ikke skulle være hjemme til at gøre det, skal Hans have besked, så flaget alligevel bliver
hejst.
Som traditionen tro havde vi til generalforsamling et lille arrangement til sidst, i år var Jette fra
Birkemosegård. birkemosegård er den gule gård der ligger lige midt i Næstelsø når man køre
igennem. ( på venstre hånd når man kommer fra Næstved og højre hånd fra Brandelev).
Birkemosegård er en institution for børn i alderen 6-18 år, som har det svært/været udsat for
noget grimt. Hvor det er bedst at få opvækst andet steds. Der er 9 ansatte hvor nogen af de
ansatte er på halv tid, til at tage sig af 6 børn, på Birkemosegård er de selvforsynende med de
fleste ting. Birkemosegård fik navnet i år 2000, da man skulle finde ud af hvad gården skulle
hedde, da man havde svært ved at finde ud af den gule gård, (for der er også en i Mogenstrup som
hedder den gule gård).
Med venlig hilsen
Bylauget
Jannie

