Bestyrelsesmøde 17 dec. 2015 i
Østmøn lokalråd.
Mødet afholdes hos Jan Nørrebyvej 8 kl.17.00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af 3. nov. Er godkendt og lagt på hjemmeside.
Orientering om Fibia/internet ved Lars.
Planlægning af dialogmøde den 27. jan.: dagsorden med emner til debat
(indkomne emner: flextrafik og busplaner, ny vindmølleplan se tidligere
udsend. Indlæg fra Christer) jeg vedhæfter de 3 mail jeg har modtaget, emner
som bestyrelsen ønsker drøftet, herunder økonomi, se mail fra Annika.
Forplejning, afvikling af møde, annonce, indbydelse til dialogudvalg og
borgere.
dagsorden.
Yderområder på forkant
Landsbyplaner, byfornyelse og integration af flygtninge.
Meddelelser herunder status på økonomi.
Næste møde.
Evt.

Ad: 1.
Referatet blev godkendt.
Ad: 2.
Referatet fra 03/11 blev godkendt / taget til efterretning.
Ad: 3.
Lars gjorde status på fibernettet, nedgravningen af fiber er nu afsluttet ved
Klintholm Havn og de første er tilkoblet.
Nedgravningen I de andre områder starter uge 2 i Ullemarke området og derefter
fortsættes der Øst på.
Torben og Lars deltog i et møde på Faxe rådhus arrangeret af Energistyrelsen om
dækning af mobil og internet.
Lokalrådet prøver at arrangerer et møde med udbydere af mobiltelefoni og internet
for at se om vi kan få en bedre dækning af yderområderne.

Ad: 4.
Der afholdes dialogmøde d. 27/1 i Borre forsamlingshus kl. 19.00.
Vores nye dialog udvalg består af: Knud Larsen, Kim Errebo, Jørgen Elo Hansen,
Michael Seiding Larsen, Michael Larsen og Peter Jonassen, vi mødes kl. 17.30 til et
lille formøde.
Dialogmødet starter med at politikkerne præsenterer sig.
Vores ønsker til dialog mødet i prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.
4.

Busplaner/flextur, Jan kommer med et oplæg.
Den nye vindmølleplan. Jan skriver en kommentar inden d. 13/1
Kloakering i det åbne land
Reetablering af vej i Magleby efter kloakering, prob. med vand,
fartdæmpning.
5. Pilerensning.
Derudover ønskes Landbyplaner, byfornyelse og integration af flygtninge drøftet.
Ligeledes er der penge i overskud af LUP midlerne på 132.000 kr. der kan søges af
aktive lokalråd.
Lokalrådet er vært ved en let anretning.
Ad: 5.
Der skal ansættes et konsulentfirma, og der skal inddrages 3 - 4 lokalråd til det
videre arbejde.
Ad: 6.
Mosesvinget nr. 11 i Borre, er købt til nedrivning.
Borre Brugs kunne ønske grunden til et projekt, hvor der kan dyrkes grøntsager.
Ad: 7.
 6/1 2016 er der administrativt stormøde i Vordingborg kommune, hvor
internet og arbejdsskadeforsikring er på dagsordenen, ligesom dialogmøde
referater og Kommunens overskudsjord skal drøftes.
Jens, Torben, Stig, Jette og Ole deltager.
 Højskole ophold d. 27/4 2015 om Yderområder på forkant.
 Der blev gjort status over vores økonomi, da vores møder er godt besøgt,
ansøger vi om et tilskud fra de tiloversblevne LUP midler.
 Til formødet om trafik bestilling, deltager Jens, Stig og Torben.

Ad:8.
Næste møde 7/1 2016 kl. 19.00 i Østerpol.
Ad: 9.
Intet.

Referat Lars

