Bestyrelses møde Østmøn Lokalråd
Onsdag den 18.maj kl. 19.00
I Østerpol.
Deltagere: Torben, Jens S, Jens H, Martha, Jan, Stig, Ole, Jette og Lars.
Afbud: Anne Marie.
Dagsorden og Referat.
1. Godkendelse af dagsorden.
Referatet blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra 24/2.
Referatet blev godkendt.
3. Bogbussen.
Stig har talt med Erik Thorlund Jepsen om en ordning.
Stig arbejder med en ordning, hvor bøger kan bestilles og afhentes i Borre Brugs.
Handikappede kan bestille som hidtil.
4. Evaluering af vores strategi v/ Jan.
Jan omtalte LUP, vækst og mål, den nye hundeskov, Klintholm Havn projektet,
bedre samarbejde mellem micro virksomhederne, sammenhængskraft mellem
foreningerne, Fjernelse af bilvrag.
Jan arbejder videre med det.
5. Fibernet og Mobil v/ Lars.
Råbystrand sommerhusområde får fibernet.
Der arbejdes nu på at få de omliggende områder med.
Vi venter nu på bredbåndepuljen, for at se om den kan bruges, vi er i kontakt med
kommunen.
Med hensyn til mobildækningen har kommunen lavet en mobilkasse med
forskellige telefoner og abonnementer, så der kan ses hvor der er dækning.
Hurtiginternet er kommet med et tilbud på trådløstinternet sent fra Ørslev
senderen.
6. Forberedelse af møde vedr. affaldsplan d. 16/6.
Torben og Jette deltager.
7. Forberedelse af møde om områdefornyelse i Klintholm Havn d. 24/5 kl.10.00.
Kommunen og Real Dania fonden giver hver 2.5000.000 kr til en fornyelse af
havnen og området omkring havnen.
Lokalrådet deltager i mødet med 6 medlemmer.

8. Forhave på forkant, møde d. 31/5.
Jan og Torben har lavet en evaluering.
Der skal deltage 3 af kommunens lokalråd i arbejdet.
9. Meddelelser.
 Der er kommet afslag om midler til boliger til flygtninge.
 Bus rute 678 der kører fra Stege til Geocentret via Klintholm Og Sømarke
skal beskæres grundet lavt passager tal.
Det foreslås den kører rundt på Østmøn, Fra Klintholm Havn til Geocentret,
til Liselund og via Sømarke til klintholm Havn, det giver en besparelse på
300.000 Kr.
 Lokalrådet har ansøgt kommunen om 15.100 kr. til forskellige aktiviteter, de
er blevet bevilget.
 Vedr. fornyelsen af vores hjemmeside, afholdes et møde mellem Annette og
Jens S i næste uge.
 Der skal optages en afgangsfilm, vi låner møbler ud fra Østerpol, og er i
øvrigt behjælpelig.
 Der er ingen kommentarer til Vordingborg Kommunes vanduge.
 Klintholm Havn beboerforening og lokalrådet sender en ansøgning til
Fanefjord fonden om midler.
Anne Marie står for det.
 Vedr. udkastet til Natur og Miljøpolitikken køres der uændret videre.
 Hundeskoven har søgt om 27.000 kr fra Fanefjord fonden til etableringen.
Der er indvielse d. 12/6.
 Integrationsrådet er klar med det første arrangement i år – en forårstur til
Avnø Naturcenter lørdag den 28. maj.
 Svinefarmen på Risbækvej 5 har fået tilladelse til at udvide produktionen:
Lokalrådet har fået nogle henvendelser angående miljøgodkendelsen.
Østmøn lokalråd vil derfor bede om aktindsigt i behandlinger af sagen.
 Der skal laves bruger aftaler vedr. grundene til de nedrevne huse i
Elmelunde.
 D. 21/8 kommer Viggo Mortensen og holder foredrag i menighedsrådet.
 Der er kommet en henvendelse om adgang til Ålebæk strand, vi har ingen
kommentarer.
10. Der er usikkerhed om Østerpols videre drift.
11. Følgegruppemøde.
Der er følgegruppemøde d. 1/6 hvor der bla. Skal snakkes om landsbyplaner,
flygtninge og hundeskov.
Borre Brugs vil gerne have arealet fra det nedrevne hus i Mosesvinget .

12. Der afholdes generalforsamling i Lokalrådet d. 27/10 kl. 19.00 i Borre
Forsamlingshus.
spisning kl.17.30.
13. Næste møde.
d. 6/10 eller efter behov
14. Evt. intet.
Referat Lars.

