Lokalrådsmøde torsdag den 12-05-2015
Østerpol kl.19.00.
Deltagere: Ole, Jens, Jan, Torben, Per, Anne, Jette, Martha og Lars.
Afbud: Per og Anne Marie.
Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Overdragelse af Østerpol til Beboere/lokalråd.
Husråd, drift, ny forening, graffiti?
Hvad er lokalrådets ansvar?
Forsikrings forhold ved Jan.
3. Fibernet.
4. Nyt om landsbyplaner.
5. Meddelelser.
6. Aktiviteter i sommer.
7. Næste møde.
8. Evt.
Punkt 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2:
Da Østerpol nu er overdraget til beboerne, styres Østerpol af en husgruppe, der består af Christina, Tove,
Annette, Jan, Eva, og Torben, med Jan og Torben som tovholdere overfor kommunen.
Vi talte om at danne en forening, der skal stå for driften af huset efter d. 1/1 2017 hvor vi selv skal afholde
alle udgifter, et overslag viser at det vil være omkring 25.000 kr.
Da det bliver en forening der skal forestå driften af huset er der nogle uafklarede spørgsmål om
forsikringer.
Jan undersøger i kommunen og Arbejdsskadestyrelsen, hvad der er påkrævet.
Der har været flere kommentarer til graffitien som ungdomsgruppen har udsmykket Østerpol med, der
tages kontakt til Christina med de kommentarer der har været. Ole vil gerne sponsere nogle plader der kan
males på.
Åbningen af Østerpol d. 25/4 foregik med karetkørsel og åbning af huset, med snoreklipning af
borgmesteren, derefter fest i Borre forsamlingshus.
Entreprenør Bo Rasmussen kommer d. 22/5 og planerer grunden, så den er klar til græsslåning.
Punkt 3:
Fibia vil i uge 21 udsende et informationsbrev til alle tilmeldte på Østmøn, der vil det fremgå, hvilke
områder der kan få fibernet, da der har været rigtig mange tilmeldte udenfor områderne, vil disse ca. en
måneds tid efter, få et nyt brev om på hvilke betingelser de kan få fibernet, det bliver med en egenbetaling.

Punkt 4:
Lokalrådet har fået et diplom fra Bygnings- og Landsskabskultur Møn, for det gode byrum der er skabt ved
brugsen, der fulgte også et års medlemskab og et æbletræ med.
Klintevej 416 bliver revet ned.
Punkt 5:















Møde på Sukkerfabrikken om Kriegers Flak med landspolitikere og miljøministeren, der var en
positiv stemning, så vi håber det holder også efter valget.
Mandemark bylaug har ansøgt kommunen om tilskud til ny hjemmeside.
Landsbyforum har udsendt forslag til nye vedtægter, da det i forslaget er foreslået, at
Landsbyforum skal kunne forhandle og udtale sig på lokalrådenes vegne, er vi imod, da det er
vigtigt for os at det er de respektive lokalråd, der udtaler og forhandler.
Forhøjet driftstilskud til lokalrådet, Poul Larsen ser på det, og tager det med til mødet i Udvalget
for Økonomi, Planlægning og Udvikling, der holder møde den 20.5.2015.
Dansk Folkehjælp arrangerer førstehjælpskursus
Der har været afholdt et møde I kommunen om internet- og mobildækning, der laves en messe til
efteråret.
Møde i Borre forsamlingshus om Dark Sky.
Afholde møde med de forskellige foreninger i området.
I forbindelse med Østmønhallens og idrætsforeningens køb af SFO bygningen er der stadig tvivl om
lokaletilskuddet.
Klintevej 344 bliver nedrevet, KØST har nedsat en arbejdsgruppe, der er kommet med en plan, for
den 10.000 m2 store grund, der arbejdes med trampe-stier, hundeskov, træer og fuglekasser.
Møn Nu har fået nye vedtægter, den nye bestyrelse på 9, bliver valgt med 5 på
generalforsamlingen og 4 fra lokalrådene.
Bosætningsgruppen har udarbejdet en velkomstfolder, med oplysninger, der kan have interesse for
nye beboere.
LUP: der afholdes et møde i Slagelse d. 21/5 om yderområdernes udvikling, Annette og Jan
deltager

Punkt 6:
Lokalrådet støtter op om de forskellige Sankthansbål på Østmøn.
Folkemøde på Vestmøn d. 29/8.
Generalforsamling i lokalrådet d. 21/10 i Borre Forsamlingshus.
Punkt 7:
Der afholdes møde når der er et behov.
Punkt 8:
Intet.
Referat. Lars

