Bestyrelsesmøde Onsdag den 13-01-2015 kl.19.00
I Østerpol Klintevej 335 Borre
Deltagere: Ole, Jens, Anne Marie, Jan, Martha, Torben, Per, Anne, Jette og Lars.
Afbud: Per og Anne.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Fibernet med Jens Tang, hvad gør vi?
3. Planlægning af dialogmøde den 19/2: dagsorden, indkomne forslag, brev til politikerne, beværtning,
annonce m.m.
4. Godkendelse af regnskab for 2014.
5. Meddelelser.
6. Næste møde
7. Evt.
Punkt 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2:
Har holdt møde med Jens Tang, hvor vi drøftede det videre forløb om etablering af fibernet på Østmøn, da det ser
ud til at vi kommer til at mangle tilslutninger i de små områder koncentrerer vi os i øjeblikket om Borre og Keldby
Elmelunde.
Lars finder en Person i Elmelunde til at spørge dem der, mangler om de er interesseret.
Vi prøver at finde indendørs steder til teknikskabe, da det kan spare op til 100.000 kr. pr. stk.
Der kommer et interwiev med borgmesteren i næste ugeblad.
Vi er kontakt med kommunen om de kan hjælpe.
Punkt 3:
Torben bestiller annoncer
Dialog udvalget mødes med politikerne til en let anretning kl.17.30, for at planlæge aftenen.
Dagsorden:










Præsentation af dialogudvalg.
Fibernet
Servicetilpasning og lokaludvikling f.eks. SFO bygning Hjertebjerg skole.
Landsbyplaner.
Kloakering i det åbne land
Reetablering af vej i Magleby efter koakering, problemer med vand.
Financering af drift lokalråd/forhøjet tilskud.
Emner fra salen.
Eventuelt og tak for i aften.

Punkt 4:
Da vi har et meget stort fremmøde til vores møder, har vi i år et underskud på 12.286,02 og vores formue 4.066,05.
Vi talte om hvad vi kunne gøre.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 5:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Der er sendt høringssvar vedr. lokalplanen Klintholm Havn.
Vedr. stormødet i kommunen, uddyber Jan forslaget om servicetilpasning og lokaludvikling.
Vi er medindbyder til mødet om landsbyplaner i Hjertebjerg forsamlingshus.
Den tomme grund ved Østerpol bliver parkeringsplads.
Østerpol overtages d. 1/2.
Puljemidlerne til mosen ved Klintholm Havn kan også anvendes i 2015.
Bosætningsgruppen mødes d. 14/1 til et orienteringsmøde med lokalrådet på Vestmøn.
Der er meget vand i mosen ved Klintholm Havn, kan grøfterne uddybes?
Kan der etableres et samarbejde med alle foreninger på Østmøn?

Punkt 6:
Aftales på dialog mødet.
Punkt 7:
Intet.
Referaat: Lars

