Bestyrelsesmøde i Lokalrådet
Mandag den 2. okt. kl. 19.00 i Østerpol

Referat af mødet:
Torben startede møde med at mindes Lars Christoffersen – Ære være Lars’s minde
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 17. august
Godkendt
3. Planlægning af Generalforsamling 26. okt.: Annonce, dagsorden, dirigent, beretning,
forplejning og valg. På valg er Jette Kølle, Ole Ørnum, Stig Søndergaard, Jens Sørensen og
Torben Nielsen. Er der nogen der ikke genopstiller??
Generalforsamling den 26. oktober 2017 kl. 19:00
Forslag til annonce og dagsorden blev godkendt
Første valg 5 kandidater for 2 år – andet valg en kandidat for 1 år
Alle modtager genvalg, Jette Kølle, Ole Ørnum, Stig Søndergård, Jens Sørensen og Torben
Nielsen – forslag til kandidat, forventes komme fra salen
Alle borgere på Østmøn som bor fast, kan lade sig opstille
Dirigent foreslås Niels Brixvold
Skriftligberetning i stor udgave udsendes før mødet og beretning i kortere form ytres i
mødet
Annonce i ugebladet ”Ugebladet for Møn” den 12. oktober 2017
Emner i debatten: Forsikring af frivillige, samarbejde med foreninger, der serveres boller
med pålæg, og noget drikkelse.
4. Foreningernes dag 12. okt. / Jan
Hvis alle kommer så er der 38 tilmeldinger hvilket er tæt på maximum for Stalden - mødet
flyttes til Forsamlingshuset i Borre
Jan indleder med at fortælle lidt om hvad det drejer sig om – hvordan for vi gavn af
hinanden - og herefter åben dagsorden
5. Hjemmesiden: Annette ønsker at stoppe, hvad gør vi? / Jens S. og Lars.
Jens Sørensen taler med Anette og putter hjemmesiden på den store Møn side og se om
det kan betyde noget positivt – Siden skal opdateres og ikke særlig attraktiv – Vi spørger på
generalforsamlingen om der er en der har lyst at drive hjemmesiden
6. Nyt fra Klintholm Havn.
Der har været meget stille siden Anders opsagde sin stilling – Helene Vinter meddeler at
drift fastholdes på nuværende niveau ind til videre. Jan Michelsen mente også, at nu var alt

i orden. Stig sidder der 4 dage om ugen som tilsyn med havnefoged og assistent – Vi er
opmærksomme på Klintholm Havns ve og vel – rengøring er fortsat et problem
7. Meddelser: Blandt andet: Lokalplan Hunesøgård, Vrinskebækken, valgmøde for lokalråd
ved landsbyforum 14. nov. i Ørslev.
John Rolf invitation til møde – er udsendt
Hunesøgård, ingen bemærkninger
Vrinskebækken, vi har nu fået besked den 11. september 2017 at Vrinskebækken oprenses
Valgmøde for lokalråd
Jan skriver, Petang-bane ved brugsen bliver aldrig brugt, foreslår at den nedlægges
Politiet har præsenteret et nyt koncept trykhedsambasadører
Kontaktinfo fra Østmøn lokalråd er videresendt og nu godkendt
TVØst har lavet et indslag i Magleby, sendes 3 oktober 19:30 Vi ser tiden an til efter
udsendelsen
Valgmøde den 14 nov i Ørslev – Lokalrådene kan have stand hvor vi kan fortælle om hvad
der sker på Østmøn, Torben deltager
Økonomien
Den 31 august 2017 - energivenlig boligopvarmning – varmepumper – tyndt!!!
Fremtidens landsbyer!!
Lars Skov, notat om spildevandsrensning i det åbne land.
Kommunen vil servere kaffe til vælgerne, vi taler med forsamlingshuset
Kirkestien mangler stadig – videresendes til info…….
8. Andre aktiviteter.
Ingen
!
9. Nyt fra kommunen. Landsbyplaner, nye ansatte, ansøgning?
Der er revet huse ned, Peter Rasmussen har fået en kollega der præsenteres senere –
Udnyttelse af tomterne er et anliggende for Lokalrådet Elmelundevej nr 10 er nedrevet – genetablering pågår – mener ikke Lokalrådet skal blande
sig  præcedens efterlyses
Vi forsøger at få løsning på de nye tomter samt gerne fjernelse af værkstedet
Mulighed for at søge LUP-midler
10. Nyt fra Østerpol.
Aktiv økonomistyring, gør at vi har en rimelig økonomi!!!
Forårsfest i Østerpol er under opsejling
Vi undersøger økonomien i nye vinduer
11. Næster møde
12. Evt.
Korrespondance fra medlemmerne sendes skjult!
OFIR har opslået stilling som ny havnefoged til Klintholm Havn
Skal Lokalrådet have en holdning til lukning af lægevagten!!!!

