Lokalrådsmøde torsdag d. 29-9-2015 Østerpol kl.19.00.

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

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat.
Orientering Fibia internet ved Lars, evt. pressemeddelelse.
Tilbud om hjertestarter/førstehjælpskursus
Planlægning af generalforsamling den 21 okt.: dirigent, beretning, (orientering om arbejdsgrupper
under strategiplan v/ Jan), dagsorden, forplejning, borgermøde? Et el. to møder? Valg, på valg er:
Jette, Anne, Per, Ole og Torben, modtager alle genvalg?

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nyt fra bosætningsgruppen.
Antal beboere, se mail fra Claus Lyngby.
Nyt om landsbyplaner
Meddelelser. Folkemøde m.m.
Evt. aktiviteter i vinter.
Næste møde.
Eventuelt.

Punkt 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2:
Referatet fra sidste lokalrådsmøde blev godkendt.
Punkt 3:
Der er ikke på nuværende opbakning I de 5 områder med betal selv løsning, men Fibia vil se på dem igen,
hvis der bliver fornyet interesse.
Arbejdet med nedlægning af rør til fibernet, forventes påbegyndt i oktober måned.
Der udsendes en pressemeddelelse når arbejdet påbegyndes.
Punkt 4:
Dansk Folkehjælp har tilbudt en gratis hjertestarter på Østmøn.
Det kræver at der skal være 16 personer, der skal tage et førstehjælps kursus, for at kunne betjene
hjertestarteren.
Omkostningerne ved hjertestarteren er 312 kr hver gang den bliver brugt.
Da der er årlige omkostninger på ca. 4000 kr, ser vi os ikke i stand til at tage imod tilbuddet.

Punkt 5:
Lokalrådet foreslår Knud Larsen til dirigent evt Niels Brixvold.
Generalforsamlingen annonceres i Ugebladet for Møn med de evner vi ønsker der skal behandles, ligeledes
udsender Torben dagsordenen på sin mail liste.
Lokalrådet er vært ved en lettere anretning.
På valg er Per, Jette, Ole, Og Torben, der er villige til genvalg, medens Anne ikke ønsker genvalg.
Punkt 6:
Bosætningsambassadørordningen er på plads, med en imponerende flot velkomst og gaveliste.
Vestmøn og Østmøn har ambassadører, medens Stege endnu ikke har, vi hjælper dem indtil de er på plads.
MØN NU tager sig af bosætningen og ambassadørerne af velkomsten.
Punkt 7:
Der er i perioden 2010 til 2015 sket en fraflytning i befolkningen på Østmøn på 7,4 %, det skal bemærkes at
i 2014 var den 1.
Punkt 8:
Møde i følegruppen for landsbyplaner d 28/ 10.
Ved nedrivningen af Klintevej 344, skete der revner i nabohusene, vi forventer at kommunen holder
naboerne skadesløs.
Grunden 344 bliver beplantet og den indhegnes, så den kan bruges til hundeskov, med aktiviteter for
hundene.
Kirkebakken 1 bliver revet ned.
På Klintholm Havnevej 3 er der sået græs og der bliver nu plantet frugttræer.
Der skal laves bruger aftaler mellem Kommunen og lokalrådet, om de grunde som lokalrådet er involveret i.
Forsikring om frivilligt blev vendt.
Østerpols fremtid, der venter en økonomisk udfordring, da vi selv skal afholde udgifterne fra 2017.
Punkt 9:









Folkemødet: lokalrådet deltog i debatten om landsbyplaner
MØN NU, der er problemer, der er indsendt forkert ansøgning af LAG midler, men den nye
bestyrelse prøver at få foreningen op at køre igen
Der kommer ikke i Magleby, som lovet af kommunen ny asfalt på i år, ligeledes er problemerne
med vand i kældre efter kloakeringen ikke løst.
Vores nye dialog udvalg er Knud Larsen, Kim Errebo, Jørgen Elo Hansen, Michael Seiding Larsen,
Michael Larsen og Peter Jonassen
Dialog møde d. 27/1 2016.
Da der har været lidt misforståelser omkring LUP, talte vi om at invitere Claus Lyngby til et møde.
Omkring Østmøns Hallen og idrætsforeningens eventuelle overtagelse af SFO bygningen, mangler
der klarhed omkring lokale tilskud, vi hjælper hvis vi bedt om det.
Bussen til Geocentret er i sommer gået gennem Sømarke, der er et ønske om at bussen til Stege
også går gennem Sømarke igen, vi tager det op på dialog mødet.

Punkt 10:
På generalforsamlingen lægger vi op til et samarbejde med de foreninger, der er på Østmøn.
Det kunne være at lave nogle aktiviteter sammen, f. eks foredrag.
Punkt 11:
Næste møde efter generalforsamlingen.
Punkt 12:
Møns Banks lukning af filial og nedtagning af pengeautomaten, ved Klintholm Havn blev drøftet.
Referat: Lars

