Bestyrelsesmøde mandag den 15 dec. Kl 17.00
Hos Jan Nørrebyvej 8.
Deltagere: Ole, Jens, Anne, Jan, Torben, Per, Anne, Jette, Martha og Lars
Afbud: Anne Marie.

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden.
Status fibernet og plan for det videre arbejde.
Høringssvar lokalplan Klintholm Havn.
Høringssvar trafiksanering Bundgarnet.
Høringssvar fremtidig 10. klasse.
Adm. Stormøde 22. jan. Forslag til punkter.
Dialogmøde 19 feb. I forsamlingshuset, dagsorden og indbydelse.
Næste møde.
Evt.

Punkt 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2:
Klintholm Havn, Busemarke og Mandemarke er der tilmeldte nok til fibernet, medens det halter lidt i de andre
områder, derfor inviterer vi Jens Tang Fibia til et møde først i januar, for at drøfte det videre forløb for at nå i mål.
Punkt 3:
Vi er generelt positive overfor lokalplanen, der er taget meget hensyn til indvendingerne fra det tidligere udkast til
lokalplan, dog syntes vi der måske kunne findes en anden placering af container pladsen.
Torben skriver et udkast til høringssvar.
Punkt 4.
Vi har ingen bemærkninger, og bakker op om forslaget.
Punkt 5:
Høringssvaret skal skrives inden 23-1 -2015, Anne studerer det nærmere og laver et oplæg.
Punkt 6:
Mødet foregår på Vordingborg rådhus kl. 19.00.
Emner vi tager med:




Tilpasning af service forandringer i yderområderne jvt. En rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut nov.
2014 og Ålborg Universitet.
Prøve at vende områderne så der ikke skal rives så mange huse ned.
Hjælp til etablering af fibernet og bedre mobildækning.

Punkt 7:
Vi drøftede dialogmødet.
Torben sender mail rundt til dem der står på mail-listen for at spørge om ønsker til dagsordenen inden d. 2/1
Dagsordenen laves på vores møde d. 13/1.
Punkt 8:
Næste møde 13/1 2015 kl. 19.00 i Østerpol.
Punkt 9:
Den evt. nedrivning af Svenskestræde 12 blev kommenteret, da følgegruppen arbejder med en plan om at sætte
huset i stand. Der er mange spørgsmål, financering af istandsættelsen, drift og hvad med Østerpol?
Nedrivning af huse er et stort spørgsmål, det laver huller i landsbyerne, men hvad gør vi ellers?
Ref. Lars

