Bestyrelsesmøde Onsdag den 19 marts kl. 19.00
I Østerpol Klintevej 335 Borre

Deltagere: Ole, Jens, Anne, Jan Torben, Per, Anne Marie og Lars.
Afbud: Martha og Jette.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden.
Evaluering af dialogmøde.
Udarbejdelse af referat til kommunen af dialogmøde.
Meddelelser.
Landsbyplaner og deltagelse i projekt ”Østerpol”
Aktiviteter i sommerhalvåret.
Næste møde.
Evt.

Punkt 1.
Dagsordenen godkendt.
Punkt 2.
Der var igen en stor opbakning til dialogmødet 125 deltagere.
Hvordan kan vi bygge videre på den opbakning der er?
Lokalrådet har en stor mail liste som vi sender indbydelser ud fra.
Det er blevet en stor omkostning med de mange deltagere og forsamlingshusets leje er
steget til 1700 kr. for et møde, vi vil sammen med borgerforeningen prøve at forhandle en
pris.
Jan tager kontakt til Nøddely hjemmet for at se deres lejekontrakt.
Punkt 3.
Referatet til kommunen af dialogmødet blev gennemgået og tilrettet.
Punkt 4.
*Der er møde om sundhedspolitikken, Birgit deltager hvis hun kan, ellers Eva Toftebjerg .
* Der er en invitation fra kvinder på tværs.

*Der er møde i landsbyforum d. 22.5.2014 om landsbyplaner, det forsøges afholdt i
Østerpol.
*Svare Gurli Gottlieb om bosætning af asylansøgninger i de tomme huse.
*Ringsted kommune har ansat 2 personer på senior jobordningen som landsby pedeller.
*Ea Trane har meldt sig som bosætnings ambassadør.
*Der er bevilget 1.000.000 kr. til grønne udviklingsplaner det skal afklares med
landsbyforum
Punkt 5.
Der var møde i følgegruppen i mandags med godt fremmøde.
Anke Schrader indtræder fra Elmelunde.
Der er åbent i Østerpol mandag og tirsdage fra kl. 10.00 til 15.00.
Der afholdes 2 arbejdsdage.
Der er bevilget 150.000 kr. til trolling parkering på ålekroens gamle grund og ca. 250.000
kr. til forskønnelse af grunden klintevej 354.
Aktiviteter i sommerhalvåret.
Der afholdes en markedsdag i Borre, det kunne være i fællesskab mellem brugs,
forsamlingshus og andre lokale interesserede.
Kommunens opfølgning af dialogmødet er klar ca. 1/7.
Punkt 7.
Torben finder en dag efter 1/6.
Punkt 8.
Intet.
Ref. Lars.

