Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 28. januar 2013 hos Lars Christoffersen.

Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum,
Jan Schlegel, Jette S. Kølle, Per Lundsager og Lars Christoffersen.
Afbud: Anne Marie Hørlyck og Birgit Parkdal
Fraværende: Anne Fischer.

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering kloakmøde.
3. Orientering om administrativt stormøde her under drøftelse af net forbindelser,
nærdemokratimoddellen og lokale udviklingsplaner (se materiale fra Claus)
4. Orientering om trafikbestilingsmøde. Evt. indsendelse af høringssvar.
5. Meddelelser.
6. Godkendelse af regnskab 2012
7. Planlægning af dialogmøde 4. marts: annonce, indbydelse til medlemmer af dialogudvalg med emner vi
ønsker drøftet, dagsorden, beværtning til mødet.
8. Evt. andre aktiviteter.
9. Næste møde.
10. Evt.

Ad 1: Dagsordenen blev Godkendt.
Ad 2: Kloakmødet gik godt. Vordingborg forsyning orienterede om kloakplanerne på Østmøn og fremlagde
en afdragsordning for beboerne I Magleby. Et møde med en god saglighed. Vedrørende udrulning af
internet I Magleby tages Kontakt til Thomas C. Ole og Lars deltager i en arbejdsgruppe.

Ad 3: Trafiksikkerhedsplanen blev omtalt.
Helhedsplanen for Vordingborg, med mange divergerende meninger. Lokal rådet udtrykker bekymring for
Vordingborgcentret, vi vil støtte handelsstandsforeningen.

Nærdemokratimodellen syntes vi var god, vi er interesseret i at den virker, især forslaget om at flere sager
skal til forhøring i lokalrådene er godt. Men at alle lokalråd skal lave en lokale udviklingsplaner er vi ikke
med på, det skal være frivilligt, idet det er meget arbejdskrævende.
Ad 4: Trafikbestillingsmøde: nye planer, bybus i Vordingborg, halvtimesdrift mellem Præstø og Vordingborg,
nedlæggelse af telebussen, det vil vi protestere kraftigt imod, vi sender et høringssvar hvor vi vil gøre
opmærksom på betydningen af telebussen på Østmøn. Torben udarbejdet og sender et høringssvar, hvor vi
også gør opmærksom på at vi var lovet en dialog om emnet.

Ad 5: Landsbyforum holdt møde i Januar.
Tilbud om køb af Borre rensningsanlæg, som vi takkede nej til.
Torben har deltaget i møde med Energinet.dk om krigers flak, som skal stå for transporten af strømmen til
land. Planer for byggeriet er pt.: Udbud i 2014, byggeri 2015 2016 og 2017. færdig i 1. kvt. 2018.
Vordingborg. Nu er en ny hjemmeside, som kommunen har startet. Siden indeholder en kalender, hvor alle
organisationer og foreninger kan indmelde deres møder m.m.
Grønne udviklingsplaner: Borgerforeningerne i Klintholm Havn og Borre har indsendt forslag om tiltag til
kommunen.
Frivillige foreninger havde møde I Langebæk med diverse forskellige udstillinger.

Ad 6: Regnskabet for 2012 blev fremlagt af Torben og godkendt.

Ad 7: Planlægning af dialogmøde d. 4 marts.
Borre forsamlingshus er bestilt.
Annonce I ugebladet for Møn og Kommunes side i Sydsjællands tidende.
Dialogudvalget bliver inviteret til at spise sammen med bestyrelsen kl.17,30.
Til mødet bliver der serveret 2 stykker smørebrød, kaffe m.m.
Torben har mailliste hvor vi indhenter forslag til emner til dialogmødet
Emner til mødet fra bestyrelsen:
Internet.
Bus - telebusdrift.
Udvikling på Østmøn.

Handelsliv på Møn.
Helhedsplan Klintholm Havn.

Ad 8: Vi går i tænkeboks til næste møde, drøftede et samarbejde med menighedsrådet om at lave noget
sammen.

Ad 9: Næste møde onsdag 13 – 03 kl. 19. Hos Jan

Ad 10: Ikke noget.

Referat: Lars Christoffersen

