Østmøn Lokalråd 24. feb. 2016.
bestyrelsesmøde
Den 24. feb. kl. 19.00 i Østerpol.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra dialogmøde.
3. Orientering om møde integrationsrådet ved Rebecca Clare Sanger. Rebecca
har deltaget i mødet som repræsentant for Østmøn lokalråd.
4. Evaluering af dialogmøde: a) tilbagemelding til kommunen. b) økonomi. c)
mail fra Rolf Hoelgaard.
5. Ansøgning om flere midler til Lokalråd.
6. Brev om boliger til flygtning, vi har intet svar fået.
7. Nyt om fibernet.
8. Meddelelser.
9. Generalforsamling i KØST, Ole er på valg.
10.Kommende aktiviteter.
11.Næste møde.
12.Evt.
Ad:1
Dagsordenen blev godkendt.
Ad: 2. Godkendelse af referat fra dialogmøde
Referatet fra dialogmødet blev godkendt, med en tilføjelse om der bliver drænet før
ny asfalt.
Ad: 3. Orientering om møde integrationsrådet ved Rebecca Clare Sanger. Rebecca
har deltaget i mødet som repræsentant for Østmøn lokalråd.
Det var første gang Rebecca var til møde i integrationsrådet, der var repræsentanter
fra kommunalbestyrelsen, jobcentret, Røde kors, dansk flygtninge hjælp og

lokalrådene, og nogle frivillige organisationer. Der har været meget lidt samarbejde
mellem de forskellige organisationer. Der blev ligeledes talt om mangel på boliger og
problemer med transport.
Rebecca vil fremover være lokalrådets repræsentant i integrationsrådet.
Ad: 4. Evaluering af dialogmøde: a) tilbagemelding til kommunen. b) økonomi. c)
mail fra Rolf Hoelgaard.
Tilbagemeldingen til kommunen er sendt, vi gennemgik aftenen og der har været
stor ros til afviklingen af dialogmødet.
Da vores dialogmøder altid er meget besøgte 110 deltagere, det kostede 8238,22 kr.
det er 75 kr. pr. deltager.
Vedr. kloakeringen i det åbne land har vi fået en mail fra Rolf Hoelgaard, den er
meget intetsigende og vi vil udarbejde nogle præcise og opklarende spørgsmål.
Jan skriver til Peter E Jonassen om flextur og busruter.
Ad: 5. Ansøgning om flere midler til lokalråd.
Jan skriver et oplæg til en ansøgning.
Ad: 6. Brev om boliger til flygtning, vi har intet svar fået.
Efter at Vordingborg Kommune har fået afslag på ansøgningen om tilskud til boliger
til flygtninge, sendte vi en mail til kommunen om den store lokale opbakning der er
til projektet. Vi er i lokalrådet villige til at deltage i projektet, så det kan gøres
billigere.
Vi ønsker mere liv på Østmøn, og ser frem til en kombination af byfornyelse og
integration af flygtningefamilier.
Ad: 7. Nyt om fibernet.
Der er indgået en aftale mellem Region Sjælland, de 17 kommuner og udbyderne
af tele og fibernet, at alle i 2020 skal have mulighed til fiber eller mobilbredbånds
forbindelse.
Arbejdet med at grave fiber ned er startet igen efter der har været et stop grundet
meget vand i jorden.

Ad: 8. Meddelelser.
Lokalplan nr. S 14.01.01 der omfatter 4 grunde ved Råbylillestrand har vi ingen
indvendinger mod.
Der er kommet et notat om natur – og miljøpolitik til høring.
Det er ret omfattende og vedr. bla. Erhverv, turisme, naturbevarelse, klimasikring,
brug af pesticider og genanvendelse af jord.
Torben skriver et svar.
Ad: 9. Generalforsamling i KØST, Ole er på valg.
Østmøn har en repræsentant i KØST’s bestyrelse, Ole fortsætter.
Ad: 10. Kommende aktiviteter.
Der bliver en indvielse af hundeskoven.
Jens tager kontakt til Annette Guldberg om en mere bruger orienteret hjemmeside.
Ad: 11. Næste møde.
Det næste møde afholdes efter behov, vi har reserveret 2 datoer 7/4 eller 18/5.
Ad: 12. Evt.

