Bestyrelsesmøde Onsdag den 25 juni kl. 20.00
I Østerpol Klintevej 335 Borre

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

Godkendelse af dagsorden.
Orientering om projekt landsbyplaner v/ Philippine
Meddelelser: Bl.a. Husleje nøddely v/Jan, Kloaksagen kystturisme m.m.
Henvendelse om fibernet fra Lasse
Status udviklingsstrategi v/ Jan
Fastsættelse af dato for generalforsamling
Næste møde
Eventuelt

Punkt 1.
Dagsordenen blev godkendt
Punkt 2.

Phillippine orienterede om landsbyplanerne, hun omtalte at de kører i forskellige platforme, for eks.
Østerpol, pladsen ved kirken,, parkering ved Nøddely. Puljen til landsbyfornyelse giver tilskud til
vedligeholdelse og nedrivninger af ejendomme i byer under 3000 indbyggere og i det åbne land.
Det er vigtigt at der er en plan for de tomme grunde. Referat over Landbysplaner kan ses på
www.landsbyplaner.vordingborg.dk

Punkt 3.
Vedrørende Nøddely kan vi ikke hjælpe, da det e r en sag mellem lejerne og boligselskabet.
Der kommer hjertestarter ved Brugsen.
Kloaksagen ved rørende Magleby, kommunens jurister skal se på sagen igen og ellers afventes
statsforvaltningens svar til kommunen. Vi tager det til efterretning.
Kystturime vil gøre Klintholm havn til turistmagnet, der skal opsættes skilte for at orientere om
mulighederne for vores gæster.
Der har været møde i referencegruppen ved klintholm havn hvor der blev diskuteret lokalplan med
beboerne, vi håber der kan opnås enighed.

Punkt 4.
Det blev besluttet at henvende os til Seasnve om de vil komme og orientere os mulighederne for tilslutning
til fibernet. Per, Lasse og Lars tager kontakt til Seas.
Punkt 5.
Jan gjorde status over vores udviklingsstrategi, Der er lidt af en midtvejs krise erhvervs messen var vellykket
med mange deltagere, men der er ikke sket mere. Bosætninsgruppens velkomst pjece er skrottet, tilflytter
ambassadører mangler brændstof, hvad gør vi? Forskønnelses udvalget er slået sammen med følgegruppen
for landsbyplaner.
Punkt 6.
Generalforsamling d. 23/10/2014 kl. 19.00 Torben tager kontakt til vandrehjemmet om vi kan afholde den
der, da huslejen i forsamlingshuset er steget voldsomt.
Punkt 7.
Næste møde afventer Seas.
Punkt 8.
Kommunen afholder møde d. 19/ 8. i langebækhallen kl. 19.00 om visionerne for kommunen.

Referat: Lars

