Magleby 15-11-2013
Referat fra bestyrelsesmøde d 13 – 11 – 2013 hos Jan Schlegel.
Deltagere Torben, jan, Anne, Per, Jette, Martha og Lars
Afbud fra Ole, Jens, Anne Marie og Annette
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Evaluering generalforsamling og borgermøde
3. Konstituering: valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer
4. Behandling af kommunens svar på skrivelse om kloakering
5. referat fra møde om landsbyplaner den 8. nov.
6. Strategiplan og indkaldelse af arbejdsgruppe
7. Meddelelser
8. Næste møde
9. Evt.
Punkt 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2:
Referat fra generalforsamlingen godkendt. Generalforsamlingen blev evalueret, kan vi gøre det på en
anden måde, måske bytte rundt på generalforsamling og borgermøde?
Punkt 3:
Formand: Torben Nielsen, næstformand: Jan Schlegel Sekretær: Lars Christoffersen og kasserer Torben
Nielsen.
Punkt 4:
Torben gennemgik de oplysninger som Margaretha havde sendt, der havde været samme sag da Elmelunde
var blevet kloakeret uden det havde haft betydning.
Erling B Nielsen inviterer til møde I Råbylille d. 27 – 11 – 2013, hvor Torben, Jan og Margaretha deltager.
Jan skriver til kommunen som svar på deres brev af 1 – 11 – 2013, hvor vi ønsker en nærmere forklaring på
nogle punkter.
Brevene vil kunne ses på vores hjemmeside.
Punkt 5:
Planerne for landsbyerne, der var holdt et møde d. 8 – 11 hvor Torben og Jan deltog, der bliver et
fællesmøde d. 5 – 3 – 2014 i Borre forsamlingshus. Landsbyerne bliver delt op i 3 områder (Hjertebjerg og
Elmelunde) (Borre og Nyborre) og Magleby.
Der indkaldes til formøder i de 3 områder først i det nye år, hvor der også indkaldes andre der kunne være
interesseret i vores landsbyer.
Der kommer en ny tur gennem landsbyerne for at se på husene igen, da det ikke kun handler om
nedrivning men også om forskønnelse.
Punkt 6:
Strategiplan gruppen indkaldes til Møde d. 28 – 11 – 2013 kl. 19.
Jan leder mødet og laver en dagsorden.

Punkt 7:
*Kommunen har godkendt kommuneplanen
*Kystturisme har fået fat i et konsulentfirma, der er møde på præstekilde 18 – 11 – 2013 for
turistvirksomhederne på Østmøn.
*Der er kommet en henvendelse fra en borger I Magleby, om ikke at anvende støjende belægning på
kørebanen.
*Invitation til Råbylillestrand med klima og miljøudvalget om bygning af større sommerhuse på
Fiskekrogen, fra 150 m2 til 1810 m2.
Vi er delt i spørgsmålet. Deltagere. Torben, Birgit og evt. Per
*Fart dæmpning af trafikken i Magleby, da der bliver kørt alt for stærkt når der køres fra klinten.
*Beskæring af træer langs veje og fortove, vi henstiller til kommunen at tage sig af det.
Torben skriver til dem.
*Der har været møde I referencegruppen for Klintholmhavn, der bliver arbejdet på at de forskellige
interesser skal blive enige.
Punkt 8:
Næste møde 9 – 1 – 2014 i stalden kl. 18.30
Punkt 9:
Evt. Intet
Referat: lars Christoffersen

