Referat fra Lokalrådsmødet d 17 april 2013 i Mollys Hus Klintholm Havn
Afbud fra : Martha, Ole og Per
Dagsorden
1. Godkendelse af ref .
Godkendt
2. Orientering om møde/tur med Miljø og klimaudvalget d 12 04 2013
Jan og Torben sammen med repr fra kommunen besigtiget ejendomme i h h v
Hjertebjerg, Borre og Magleby i relation til evt emner for anvendelse af
puljemidlerne til nedrivning og byfornyelse. Torben er lovet at få fremsendt en liste
over evt mulige, når kommunen har vurderet.
Turen var foregået i en fin dialog mellem lokalråd og kommunerepræsenranterne.
Torben havde påpeget vigtigheden af, at der ikke kun sker nedrivning men også en
reel byfornyelse – og har givet tilsagn om, at vi ( lokalrådet ) gerne vil medvirke i det
videre arbejde såfremt der nedsættes en arbejdsgruppe.
3. Kommuneplan 2013 i høring
Kommuneplanen drøftet.Ingen konkrete indsigelser eller bemrk. Dog enighed om,
at det ikke er optimalt at der alene er en Web baseret udgave.
4. Spildevandsplan i høring
Ingen bemrk til videreforanstaltning v kommunen
5. Revideret handicappolitik
Politikken drøftet -Ingen bemrk til kommunen
6. Meddelelser – bl a busdrift,kloakering,bosætning Møn Nu - orientering v Torben
Busdrift Jan og Torben affatter skrivelse til kommunen vedr priser mv
Kloakering er der bred enighed om, at lokalrådet ikke er opsøgende men er til
rådighed med råd og dåd , såfremt der opstår problemer grundet ” kommunale fejl”
Møn NU – bosætningsproblematik mv er Torben blevet kontaktet af
Bosætningsambassadøren for Vestmøn om evt erfa-udveksling mv. Aftalt at Torben
kontakter Johny (BOB) om han vil tage kontakt.
Såvel Borre som Klintholm Havn tager kontakt til nytilflyttere
Hjemmesiden er der ikke den store interesse – hidtil ingen henvendelser på
vores Block.
Landsbyforum .Torben orienterede om seneste formandsmøde, hvor bl a
nærdemokratimodeller var til debat. Der er indkaldt til politikermøde d 10 sept 2013.
Flere er i færd med udarbejdelse af lokale udviklingsplaner ( LUP) – Jungshoved
har haft 4-5 arbejdsgrupper nedsat til udarbejdelsen – der er afsat ½ mio til
kommunens arbejde med LUPèr.
Der afholdes årsmøde d 23 maj – Vestmøn står som arrangør.
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7. Lokale udviklingsplaner -strategioplæg v Jan
Tak til Jan for oplægget.
Debat om hvorvidt vi skal arbejde videre med projektet.
Enighed om,
Det vil kræve mange ressourcer – ikke blot i opstartsfasens infoindsamling og
beskrivelse af visionerne, men nok så meget i den konkrete iværksættelse og
målopfyldelse – har vi / kan vi forvente at have ressourcerne hertil !
Projektet er helt afhængigt af, at ressourcerne ikke kun er tilstede i startfasen –Vi
vil- men i samme eller endda større grad ansvarligt indestår for de følgende faser i
processen Drøftelse af udarbejdelse og videreformidling dels af projektet, dels generelt .
Enighed om,
vi skal være opmærksomme på at orientere bredt, således at det sikres,
at intet lokalområde opnår en fortrinsstilling frem for de områder, der ikke er
repræsenteret i bestyrelsen.
LUP projektet skal være dækkende for hele Østmøn , hvorfor det er vigtigt, at alle
interessenter bliver informeret samtidigt og derved får samme mulighed for at
bidrage, såfremt det besluttes, at arbejde videre med projektet.
Dette ændrer ikke på den hidtidige procedure, når der er tale om planer målrettet et
specifikt lokalområde på Østmøn. Det vil fortsat være det bestyrelsesmedlem, der
har størst kendskab og indsigt i de lokale forhold, der varetager opgaven,
medmindre andet aftales.
Det blev besluttet:
at Jan finjusterer på det allerede udarbejdede oplæg og sender det til bestyrelsen,
så vi kan drøfte det på næste møde og
at der forinden endelig stillingtagen til, hvorvidt der herefter skal arbejdes videre
med projektet, sker en orientering af borgerne, foreningerne mv på Østmøn om,
at projektet vil blive et punkt til drøftelse på borgermødet i forbindelse med den
kommende generalforsamling, og at bestyrelsen vil lægge denne ” høring” til grund
for beslutning om det videre forløb.
8 Næste møde
Afholdes d 09 09 2013 kl 20 00 ved Birgit. (OBS klokkeslæt)
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Referent:

Anne Marie Hørlyck
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