Lokalrådsmøde torsdag den 12-03-2015 kl.19.00
Hos Torben kl.19.00.
Deltagere: Ole, Jens, Jan, Torben, Per, Anne, Jette, og Lars.
Afbud: Martha og Anne Marie.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Evaluering af dialogmøde: godkendelse referat til kommunen, ansøgning af større tilskud?
Margarete svinefarm/kloakering i det åbne land, trafikdæmpning i Magleby?
3. Østerpols fremtidige brug og drift, oplæg ved Jan.
4. Trafikbestilling:
5. Krigers Flak, politisk møde i April.
6. Landsbyplaner
7. Meddelelser:
8. Forårets aktiviteter.
9. Evt., og næste møde.
Punkt 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2:
Udkastet til et referat til kommunen blev drøftet, der skal laves en konklusion, der indeholder de punkter vi
ønsker prioriteret.







Fibernet og mobildækning.
Østmøns Idrætsforenings evt. overtagelse af SFO bygningen.
Vedr. miljøgodkendelsen af udvidelsen af svineproduktionen på Risbækvej 5 forventer vi
lovgivningen bliver overholdt til gavn for natur og befolkning, så det giver mindst gener for alle.
Vi vil gerne være med til ar arrangerer et borgermøde.
Vi sender en ansøgning om et forhøjet tilskud til arbejdet i lokalrådet, da der ved vores nuværende
aktivitet, og det store antal, der kommer til vores arrangementer, ikke er midler nok.
Da der bliver kørt meget stærkt ind i Magleby foreslår vi en fartdæmpning, derudover henstiller vi
til kommunen om at ordne vejen for ujævnheder, og hvor kloakeringen har givet vand i kældrene at
få det ordnet.

Punkt 3:
Jan redegjorde for omkostningerne, når vi efter d. 1/1 – 2017, selv skal stå for driften af Østerpol.
Der er mange spørgsmål, skal der være en ansvars forsikring, betales for brug af huset? Kan det bruges til
turist udlejning om sommeren?
Vi prøver at lave et budget og vil ellers tænke over, hvordan vi kan få økonomien til nå sammen.

Punkt 4:
Da Movia skal have 3,5 million kr. mere for næste års kørsel i Vordingborg Kommune, skal der findes
besparelser, det kan være ved nedlæggelse af bus ruter, ændrede køreplaner eller besparelser på flextrafik.
Det er Østmøn lokalråds opfattelse at der ikke skal røres ved flextrafik, da det er en stor succes, og det er
det eneste vi vil berøre i vores høringssvar.
Punkt 5:
Da der er politisk usikkerhed omkring opførelsen af Kriegers Flak, forsøges afholdt et møde med
landspolitikere d. 20/4 eller 27/4.
Der er udarbejdet en marketings folder til de interesserede virksomheder.
Punkt 6:
Kommunen køber løbende huse op til nedrivning, pt Klintholm Havnevej 3 og klintevej 344, det giver nogle
huller i vores landsbyer.
Punkt 7:





Der er foredrag om Dark sky projektet d. 17/3 i Borre forsamlingshus
Sparingsmøde mellem kommunen og lokalrådene om mobil og internet dækningen d. 23/3 i
kommunens kantine. Torben og Lars deltager.
Generalforsamling i Møn nu d.28/4 2015, der kommer nogle vedtægtsændringer.
Vedr. fibernet håber vi snart på en udmelding fra Fibia, Vordingborg forsyning skal have 7
forbindelser til deres anlæg, og Affald Plus skal have video overvågning af affaldspladsen ved
Svenskestræde.

Punkt 8:
Åbning af Østerpol bliver 25/4 med festivitas.
Punkt 9:
Næste møde d. 12/5 2015.
Referat Lars

