Østmøn Lokalråd
Referat fra Lokalrådsmødet d 13 marts 2013.
Sted

: Mødet afholdt ved Jan

Deltagere : Jan, Torben, Jens, Lars, Ole, Anne, Jette, Birgit og Anne Marie
Afbud

: Per , Annette og Martha

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Evaluering af dialogmødet d 04 marts 2013, herunder
a) godkendelse af referat til kommunen
b) opfølgning på bus /telebus mv
c) opfølgning i øvrigt
a) Godkendt med mindre justeringer. Justeret referat sendes til formanden, der videreformidler til kommune og
lokalrådets bestyrelse.
b) Formanden oplyste, at der er sendt skriv. til kommunen (forinden udsendt til lokalrådsbestyrelsen) Han har herefter
fået oplyst følgende: Det er MOVIA, der alene fastsætter taksterne.
Formanden følger op over for Knud Larsen. Der er møde i udvalget d 19 marts 2013
c) Nedrivnings- og byfornyelsespuljer: Lokalrådet har tidligere peget på potentielle ejendomme i Borre og Magleby
.
Disse ejendomme er ikke kendt af alle i bestyrelsen, det aftaltes, at Jan, Anne og Ole går en "kiggetur"
Lokalrådet har givet kommunen tilsagn om medvirken i projektet - Formanden tager kontakt til forvaltningen
vedrørende det videre forløb.
3. Lokale udviklingsplaner - skal vi arbejde med det?
Vi afventer lige, hvad der sker omkring nedrivning og byfornyelsesprojektet; men Jan vil allerede nu udarbejde
et oplæg/skitse til evt emner.
AM oplyste, at borgerforeningen i Klintholm Havn har udarbejdet en plan for Klinth.Havn Planen er tidligere sendt
til kommunen.

4. Meddelelser
1.Der afholdes møde om bosætning mv i Møn NU-regi torsdag d 14 03, hvor Anne og Ole deltager .
Anne efterlyser input til folder om Østmøn.
Henvises til at opsøge turistkontoret, idet der er mange foldere tilgængelige med oplysninger om Østmøn,
vi må så i fællesskab " plukke" det relevante ud til brug for projektet.
2. Jette refererede kort fra mødet om "Frivilligt arbejde"
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3. AM oplyste, at bestyrelsen i Klinth.Havns Borgerforening holder møde med kommunen - Natur og Park d 19 . 03
4. Formanden orienterede om følgende:
- Spildevandsplan, herunder kloakering - i høring
-

Vordingborg Kommunes andel i IndsatsPuljen vedrørende byfornyelse og nedrivning mv. er på 5,4 mio kr .
Skal vi melde ind igen, eller afvente udspil fra kommunen ? Torben undersøger

-

Klintholm Havns udviklingsplan : kommunen har købt Ålekroen til nedrivning, indsatspuljemidler indgår i
nedrivningen.
Udarbejdelse af Ny lokalplan påbegyndt. Referencegruppen, arbejdsgruppen samt forvaltningen indkaldes til
møde i forsommeren. Borgermøde forventes afholdt i juni og ny plan udsendt til høring fra ca 20 august

-

Oprettelse af et kystdambrug i Hjelm Bugt er stadig med i planerne

-

Der er ansættes pr 01 05 en medarbejder Lise Frederiksen, foreløbigt for 2 år
til varetagelse af opgaver vedrørende Kystturisme, primært på Østmøn.

5. Møde med menighedsrådet m fl d 04 april
Torben sørger for udfærdigelse og distribution af " Invitation"
6. Fastsættelse af dato for generalforsamling 2013
Fastlagt til onsd d 23 oktober 2013 kl 19 00.Bestyrelsen mødes 17.30
7. Aktiviteter i sommeren 2013
Birgit orienterede om og opfordrede til deltagelse i indvielsen af Board Walk
på Møns Klint d 23 marts.
8. Næste møde
Aftalt til onsd 17 april kl 19 00 i Mollys Hus, Klintholm Havn ( Jette / AM )
Evt ad hoc møde vedr byfornyelsesprojektet mv, når vi ved nærmere.

9. Eventuelt
Ole orienterede kort om en brochure udgivet for Præstøområdet : De 7 sogne.
Kunne evt være ide til vores folder om Østmøn !

Referent: Anne Marie Hørlyck
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