Konstituerende bestyrelsesmøde
Østmøn Lokalråd
Tirsdag den 15. nov. kl. 19.00 i Østerpol.(Klintevej 335)
Deltagere: Jan, Torben, Jette, Claus, Ole, Jørn, Stig og Lars.
Afbud: Jens S og Jens H.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen ble godkendt.
2. Godkendelse af referat 6/10 2016.
Referatet blev godkendt med følgende rettelse, det er Klintevej 342 og 346 der skal rives ned og
ikke Klintevej 242 og 246.
3. Velkomst og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer.
Torben bød Jørn og Claus velkommen i lokalrådet.
Jørn og Claus fortalte kort om deres interesser.
4. Konstituering: valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Formand: Torben.
Næstformand: Jan.
Sekretær: Lars
Kasserer: Torben.
Køst: Ole
5. Evaluering af generalforsamling.
Der var en snak om beretningen skulle lægges ud på hjemmesiden inden general forsamlingen.
Lokalrådet kigger på vedtægterne om hvem der har stemmeret på generalforsamlingen, om det
kun er fastboende eller om stemmeretten også gælder ikke fastboende.
Kloaksagen i Magleby blev drøftet. Jan skriver til Margareta, vi vil gerne hjælpe, men vil ikke ind i en
juridisk diskussion.
Vi har fået en henvendelse fra Birgit Parkdal om bumpene på Råbylille Strandvej.
Der skal laves en trafiktælling i Magleby øst. Vi beder om et møde med Kommunen, Stig tager
kontakt.
6. Administrativt stormøde den 10. Jan.
Det Administrative stormøde afholdes på samlermuseet d. 10/1 2017 kl. 18.00:
Vores emner til mødet.
Kloakering i det åbne land.
Samskabelse.
Forsikring vedr. frivilligt arbejde.

7. Dialog møde 2. feb. 2017: indkaldelse af emner m.m.
Vi taler om emner på næste bestyrelsesmøde.
Der annonceres i Sydsjællands Tidende d. 18/1 2017 og i Ugebladet for Møn d. 27/1.
8. Hjemmeside v/ Jens Sørensen.
Da Jens havde sendt afbud, blev punktet udsat til næste møde.
9. Meddelelser.
1. Stig fortalte om vedligeholdelsen af kirkestien i Magleby, kommunen kan på nuværende ikke slå
græsset, da der er for meget bevoksning der dækker stien.
Vi kigger på hvem der har vedligeholdelsen af stien. Stig følger op på sagen.
2. Lokalrådet har 16.000 kr. på kontoen. Generalforsamlingen kostede ca. 7.000 kr.
Erhvervskonferencen 3.500 kr.
3. Lokalrådet vedtog at betale 300 kr. pr. møde til Østerpol.
4. Erhvervskonferencen blev evalueret.
5. Der er møde d. 19/11 på Sukkerfabrikken om bebyggelse i det det åbne land og den nye planlov.
10. Julemøde.
Der er julemøde d. 8/12 kl. 18.00 hos Jan.
11. Næste møde.
Næste møde 5/1 2017.
12. Evt.
Referat: Lars.

